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  "الباحث " يف جملة  قواعد النشر وشروطه

تعىن بنشر البحوث والدراسات اللغوية دولية فصلية أكادميية حمكّمة  جملة :الباحث 
واألدبية والبحوث الفكرية ذات العالقة بالعلوم اإلنسانية ، وما يتصل منها بالدراسات القرآنية 

الوطنية والدولية اليت كما تم بالنشاطات العلمية األكادميية من خالل امللتقيات واملؤمترات ..
وللنشر بالة ينبغي احترام قواعد النشر وشروطه . تستويف قواعد النشر العلمية واملنهجية

  :املبيـنة أدنـاه 
العربية والفرنسية واإلجنليزية ، مع ضرورة ذكر اسم : تم الة بنشر املقاالت باللغات  -1

 .املؤلف ودرجته العلمية وختصصه ومؤسسة عمله
  . مع مراعاة العناوين الفرعية للمقال  A4الكتابة على صفحة  مبقاس   تكون -2
 ، للمنت  و traditionnal arabic 16: نوع اخلط وحجمه يف العربية وغريها  -3

 14traditionnal arabic   للهوامش وقائمة املصادر واملراجع، ويكون
 .سنتم 01: الفصل بني األسطربـ

...)  1،2،3( يف أسفل كل صفحة باألرقام العادية  ينبغي إثبات اهلوامش واإلحاالت -4
 : على أن تكون املصادر واملراجع يف آخر املقال ، خبط . وبالطريقة اآللية التلقائية

14 traditionnal arabic 
 .جيب أن ال يقل عدد صفحات املقال عن  اخلمس وال يتجاوز العشرين -5
بالعربية إن ) ة إىل سبعة أسطرمن مخس(ع البحوث واملقاالت مبلخص شاف عنها تشفّ -6

 . ويأيت يف بداية املقال.. كان املقال بلغة أجنبية، والعكس كذلك
يف حال تعذُّر نشر بعض املقاالت املقبولة اليت تصل إىل الة متأخرة يف عدد ما، فإنه  -7

يتم إرجاؤها إىل األعداد الالحقة حبسب املوضوع والترتيب وأولويات الة  ومقاييس 
  ..هيئة التحرير عمل

للتقييم والتحكيم من قبل خرباء  -قبل إجازا  -ختضع املقاالت والبحوث والدراسات  -8
 . ومتخصصني، علماً أنّ قرارام غري قابلة للطعن أو االعتراض
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خيضع ترتيب املقاالت يف الة ملقاييس تقنية حمضة، وليس مثة أية مفاضلة بينها، وال  -9
 .وضوع أو مبكانة صاحب املقالعالقة لترتيبها  بامل

  . األعمال املقدمة ال ترد إىل أصحاا سواء أنشـرت أم مل تنـشر  - -10
ال يقْيل أي عمل يتضمن جترحيا أو طعنا أو جتاوزاً حلدود اللياقة واآلداب، أو خيرج  -11

  .عن اإلطار العلمي املوضوعي
األحكام أو االجتاهات املتضمنة فيما الة غري مسؤولة عما يـرد إليها من اآلراء أو  -12

.. ينشر من األعمال، ألن املقاالت تعبر عن آراء أصحاا، ويتحملون مسؤوليتها كاملةً
 . وال تعرب بالضرورة عن رأي الة

  باسم رئيس التحرير  على  -تقدم املقاالت والبحوث والدراسات مكتوبة  :املراسلة
: أو  bmajalla@yahoo.frأو ترسل على الربيد اإللكتروين  CDقرص مضغوط 

abouf@hotmail.fr    أو  aabouahmed@yahoo.fr 
طريق غرداية  .  عة عمار ثليجي األغواطجام -كلية اآلداب واللغات  –رئيس التحرير 
:  اهلاتف - اجلزائر 03000األغواط  G 37ص ب 

   29.93.26.9800213 : الفاكس 29.93.17.91.(213)
 00213 772735697: اهلاتف املباشر
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  الدكتور عبد العليم بوفاتح: بقلم رئيس التحرير 

بصدور  اليت توجت عشرا" الباحث " جملة هي أعداد ؛ " تلك عشرة كاملة "... 
ثناياه فوائد  إىل النور حامالً بني -حبمد اهللا وتوقيقه  -خيرج الذي  العاشرهذا العدد 

ـة وفرائد مهماب واألدباء واملفكرين مجبه قرائح السادة األفاضل من الكت ا جادتة مم
الذين قدموا قبسات وضاءة من بنات أفكارهم وملسات بناءة من خير آرائهم ، عبر مجلة 

أن تروق  ، نأمل راقية ووجهته سبالً ، عدد حلالً زاهيةملقاالت اليت كست هذا المن ا
   ..وتتستجيب لرغبته ومبتغاه ،ارئ الكرمي وتنال استحسانه ورضاهالق

ى موضوعات ، لغوية وادبية ونقدية وفكرية، غاية يف لقد اشتمل هذا العدد عل
، ومسه جامعة طهران منرضايي  علي رضا  حممدللدكتور  ، كان مبدؤها مبقالاألمهية

 عن االمکانيات الکامنة يف کلفيه  حبثو ."البالغة العربية لسيميائية النفسية يفا : "بـ 
اقتصاد العالمات اللغوية البالغية اليت متنح احمللّل أن يستخرج ب فيما يسمىمفردة 

،  النصية اتشکالالترکيبية و بأمناطهاغة تتجلی البالحيث املکنونات التعبريية البالغية 
ينطوي على مستثمرا معطيات علم النفس يف هذا الشأن ، وهو مقال قيم جدير بالقراءة و

  ..عدة فوائد

لألستاذ البخاري السباعي، من قسم العلوم اإلسالمية جبامعة  ثاينوجاء املقال ال
وهو  ."ااز يف القرآن الكرمي بني املثبتني واملنكرين  : "بعنوان ، اجلزائر  -األغواط

عمل مفيد جداً ، قدم فيه الباحث دراسة مهمة للمجاز يف القرآن الكرمي، ليثري إشكالية 
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لطاملا أثارها العلماء قدمياً من أهل العلوم اللغوية والبالغية والشرعية ، إذ اختلفوا يف حقيقة 
مفْرط يف ااز ، كما اختلفوا يف طريقة توظيفه يف القرآن ، بني مغالٍ يف رفضه ااز و

ويف هذا الشأن قدم الباحث عرضا وحتليال آلراء .. إسقاطاته للمجاز على النص القرآين
  ..هؤالء وأولئك، ليميط اللثام عن جوانب كثرية يف هذه القضية

تناول أفكاراً جديدة قيمة هلا من األمهية ما  فهو حبث مشترك أما املقال الثالث  
التراكمات الصوتية ودالالا  ": عنوان  البحث حتتوقد جاء  يستدعي الوقوف عندها ،

لألستاذ عبد العزيز أيت ا ، واألستاذة اللة مرمي بلغيثة ، من ." يف التراكيب القرآنية
األسلوبية  يدخل ضمن ، وهو املغرب - جامعة القاضي عياض مبراكش -كلية اآلداب 

 قدم فيه الباحثان حتليال صوتيا لنصوص من القرآن الكرمي تقوم على مقاربة البنية الصوتية ؛
على اعتبار أمهية املكون الصويت نا تشكّل يف الذهن ، إذ بي الذي تيناواملع يةاإليقاع يةالصوت

كما حتدثا . .أحد الركائز والدعامات البالغية واألسلوبية اليت ينبين عليها النص القرآين أنه
يت عن فاعلية التراكمات الصوتية وجتلياا من حيث كوا آلية إجرائية حتليلية يف املقاربة ال

  ..النص القرآين واألثر األديبتشمل الصوت إىل جانب 

يف يف ضوء نظرية النظم مصطلح التضام يف القسم اللغوي  الرابعوتناول املقال   
 – النعامةباملركز اجلامعي ، من  بوضياف حممد الصاحل ، لألستاذالبالغي املوروث
العريب  البالغي املوروثانطالقا من  ة،بالغيمن وجهة " التضام" ظاهرةعاجل فيه  اجلزائر

 ذلك أنّوحضور ملفاهيمها،  هذه الظاهرة إملام بأبعادهمن فيه  ماإىل  الباحث طمأنّا الذي
ضم والرصف والتأليف موضوع التضام يلتقي بنظرية النظم، وتتلخص حدوده يف معاين ال

أن يكشف عن الوشائج اليت تربط  وقد حاول الباحث. اليت تناوهلا البالغيون القدامى
واستطاع حبسن طرحه ومهارة حتليله أن  .املصطلح ببعض مسائل البالغة وقضايا اإلعجاز

  .جيلّي جوانب مهمة من التراث البالغي العريب الزاخر باألسرار
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يعكس قدرة  مفيد قيـم والنقد ، فكانت بدايتها مبقالوأما مقاالت األدب 
تحوالت القصيدة " : حتت عنوان  صاحبه ومتكّنه وبراعته يف التأريخ لألدب ونقده ، وهو

لدكتور أمحد محد ل ."منذ السلطنة العثمانية إىل مطْلَعِ األلفية امليالدية الثَّالثة: العربية 
حتوالت القصيدة العربية منذ إذْ تناول فيه  ..األردنب بلقاء التطبيقيةمي من جامعة الالنعي

امليالدية الثّالثة، وقد استعان الباحث بنماذج عهد السلطنة العثمانية إىل مطلع األلفية 
القصيدة العربية ضعفَت يف عصر السلطنة  تطبيقية إلثبات أطروحته اليت خلص فيها إىل أنّ 

العثمانية، مثَّ عاودت النهوض يف عصر النهضة األوروبية، بينما اشتد عودها مع ظهور 
القصيدة العربية  مدأ ، وصوالً إىل عصور االحتالل وشعر املقاومة الذيمدرسة اإلحياء 

  ..املوضوعية والفنيةالقوة ب

مة أدبية يق اموضوعاً مهماً ذ ثاين من مقاالت األدب والنقدونطالع يف املقال ال
لشاعر " للمعجم الشعري يف إلياذة اجلزائر جادة  تطبيقية دراسةجلية تتجلّى يف ونقدية 

ة  ـمفدي زكريا ، قدمها الدكتور بوزيد ساسي هادف من جامع: الثورة اجلزائرية 
فيها الباحث على اللبنات األساسية اليت وقد وقف ،  اجلزائر –بقاملة   1945ماي  08

اختذها الشاعر مادة لبناء إلياذته باعتبارها وثيقة تارخيية سجلت تاريخ اجلزائر قدميه وحديثه 
كما قدم للقارئ الكرمي فكرة عن املصادر .بأحرف من ذهب ومتيزت مبسحة مجالية رائعة 
  .ية توظيفها يف قصائدهاليت استقى منها الشاعر مادته اللغوية ، مبيناً كيف

يتضمن  حبث تطبيقي جدير باالهتمام عبارة عناملقال الثالث كذلك جاء و
ألمحد  ،صلى اهللا عليه وسلميف مدح الرسول  " ولد اهلدى" لقصيدة أسلوبية مقاربة 
وتكمن أمهية هذا ؛  راجلزائ –ة جامعة اجللف من ميلود قناين األستاذ، قام ا شوقي
للنص الشعري ، وهذا ما تفتقده البحوث  يف كونه يقدم دراسة أسلوبية تطبيقية العمل

.. والدراسات اليت تتناول املناهج النقدية احلديثة، غذ يقتصر معظمها على اجلانب التنظريي



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 16صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

يقدم حتليال بنيوياً انطالقاً من البنية الصوتية  وقد استطاع الباحث يف مقاربته هاته أن
ية والداللية، مستعيناً يف كل ذلك مبا للقصيدة وصوالً إىل البىن التركيبية واحلقول املعجم

   .األديب أفرزته النظريات املعاصرة من آليات وأدوات يف حتليل النص

من أجل فاعلية " : أوهلا مقال بعنوان أما مقاالت الفكر والعلوم اإلنسانية فو  
من قسم  مراد قوامسيللدكتور ." نقد طرائق فعل التدريس الفلسفي: الدرس الفلسفي

قدم فيه الباحث نظرة تربوية مهمة يف جمال تعليمية ،  راجلزائ –امعة مستغامن الفلسفة جب
حىت بني الطلبة لتعامل ما بني األستاذ و طلبته وطبيعة ا الدرس الفلسفي متحدثا عن

أنفسهم، كمشاريع باحثني و فالسفة مستقبليني، كمفكرين، بالدرجة األوىل، يتجهون 
ولتحقيق هذا األمر . من شائعات األفكار وجاهزااالتفكري السليم والتخلص حنو اكتساب 

أجل من ، حسب الباحث ، ينبغي االرتقاء بطالب الفلسفة من دون احلد من سلطته ، 
الفكر ، حبثاً عن عن احلقيقة معايري البحث الدرس الفلسفي مبقاييس فلسفية و ضمان جناح

  ..استراتيجيات إنتاجهاوعن املعرفة  وة، الكشف عن احلقيقاحلر الذي يهتم ب

التربية اإلسالمية "" : ونلتقي يف ملقال املوايل مع موضوع موسوم بـ   
، وهو  "لدى عينة من تالميذ املرحلة املتوسطة ،  وانعكاساا على التوافق الشخصي

الذين مل التالميذ وباملدارس القرآنية بني التالميذ الذين التحقوا عبارة عن دراسة مقارنة 
والدكتور الطعبلي حممد  ا ؛ وهو عمل مشترك قدمه الدكتور قوارح حممد  يلتحقوا
من  للتربية اإلسالمية  ، وبينا فيه ماراجلزائ –األغواط ب ، من جامعة عمار ثليجي الطاهر

هو إنّ هذا النوع من التربية إذْ  دور أساس يف تكوين الشباب، واملراهقني على اخلصوص 
يف مواجهة  يتم اعتمادهاالطرق واألساليب اليت  ذه الفئة من الناس خمتلفدد هلالذي حي

ليخلص ، الظروف الطارئة على اختالفها التعامل والتكيف مع، مع بيان كيفية األزمات 
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بالنسبة للفرد واإلنسانية  بني أنواع التربية األخرى مسىالباحثان إىل أنّ التربية الدينية هي األ
  ..، من حيث حتقيق مطالب احلياة ومسايرة متغريااعاءمج

 ونئ األساتذة الباحثني مبا نشر هلم من أعمال مبا قدموهال يسعنا إالّ أن  ،ختاماًو  
 التهضالقارئ الكرمي  فيها أن جيد آملنييف مقاالم املتميزة من أفكار نيرة وآراء خيرة، 

 اإلسهامإىل  األفاضل، من داخل الوطن وخارجه، داعني الباحثني ،وتنال رضاه واستحسانه
لترى النور على صفحات هذه  -ة العربية والفرنسية واإلجنليزية باللغ -أحباثهم أحسن ب

مبا خيدم  ،األمانة واملوضوعيةعلى ج ، لكل باحث منصف وقارئ جاد هي منربالة اليت 
  .الضادلغة يرتقي بو الفكر اإلنساين

  ..وباهللا التوفيق               

  رئيس التحرير دبجـه              

  الدكتور عبد العليم بوفاتح         

  

***  
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  لسيميائية النفسية يف البالغة العربيةا

 --------  

  جامعة طهران - اهليئة التعليميةعضو  - رضايي  الدکتور علي رضا  حممد

 --------  

  :الـملخص املق

إذا کانت اللغة اداة توصيلية تعرب عن أغراض النفس حسب االحوال و املقامات      
واملقتضيات فمن الطبيعي ان تظهر نفسية املتکلم او الکاتب او الشاعر او املبدع فيما 
ينتجه و أن متهد العالمات بتداوليتها ارضية کشف الستار عن القوة او الطاقة 

کلمة ظهرت يف تراکيب عبارات و مجل و نصوص  التعبريية اليت تکمن يف کلّ
هذا املقال يبحث يف .أخرجت الصياغات إلی حيوية ابالغية موحية مؤثرة يف املتلقي

ضوء علم اللغة،اليت ترتبط بکثري من احلقول الدراسية،منها علم النفس،عن 
 ت يف قوالب معجمية و قواعدية تستشهدا االمکانيات الکامنة يف کل مفردة انصب

کشاهد من الشواهد البالغية ،وبعبارة اخری تتحدث عن اقتصاد العالمات اللغوية 
البالغية اليت متنح احمللّل أن يستخرج املکنونات التعبريية البالغية و مييز ،من خالل 

االمکانيات االستبدالية و االئتالفية،الدوالّ اليت  عبر عنها بعض العالميني  
لطاقتها يف شحن ما ال ميکن أن يرکب بقية الدوال من " ةالساحب"او " الفارغة"بـ

الشمولية او اخلصوصية؛إذ تتجلی البالغة من خالل االمناط الترکيبية و التشکالت 
يقوم املقال بتحليل الشواهد البالغية مستندا الی املهارات و االبعاد اليت  كما.النصية
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علم النفس راجني أن يفيد  الذي يعد من مباحث" الذکاء العاطفي" ينطوي حتت 
  .القراء الکرام 

 اللغة،البالغة،السيميائية،االبالغية،الطاقة التعبريية :الکلمات الرئيسة

فحاجة .التواصل مقولة اجتماعية تدلّ علی جوهرة االنسان االجتماعية
بادواته املختلفة؛منها  البشر الی التفاهم منذ قروم االولی دفعتهم الی التواصل

و هي وظيفة "جون ديفي"فللغة وظيفةاساسية کما يری الفيلسوف االمريکي.اللغة
. التواصل و التفاهم بالتعبري عن التجارب و العواطف و املشاعر و االحاسيس الذاتية

فالتعبري اليکون اال ضربا .هذا و قديشارک ا فرد مع غريه افکارهم و مشاعرهم
االحاسيس ارب و املعلومات واملشاعر وبقيت تلک التجمن التواصل؛ إذ لوال اللغة ل

  .و العواطف رهينة بصاحبها اليستطيع ابرازها و نقلها الی اآلخرين

لتراث االمةنظر کل عامل اليها  ملا کانت اللغة وعاءا للمعرفة و مستودعا     
 للغة ظاهرةا"لعل امشل تعريفاته هو أن و.وية العلم الذي يعمل يف ميدانهعرفها من زاو

بسيکولوجية اجتماعية، ثقافية، مکتسبة، الصفة بيولوجية مالزمة للفرد،تتألف من 
جمموعة رموز صوتية لغوية، اکتسبت عن طريق االختبار، معاين مقررة يف الذهن، و 

  1"تتفاعل ستطيع مجاعة أن تتفاهم وتتواصل وذا النظام الرمزي الصويت، ت

نساين و اختص علم النفس اللغة احد مظاهر السلوک اال"اذا اعتربت 
بدراسة السلوک فدراسة السلوک اللغوي ميثل احد جوانب االلتقاء بني علم اللغة و 

                                                        
   141،ص1973أنيس فرحية،نظريات يف اللغة،دار الکتاب اللبناين،بريوت، -
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فعلم النفس اللغوي فن ظهر ضمن افنان اللسانيات العامة و يدرس .1"علم النفس
کيف تطفو مقاصد املتکلم و نواياه علی سطح اخلطاب يف شکل اشارات او 

کما يدرس سبل التواصل باملرسل اليهم لذلک .اللغةعالمات لسانية تنصهر يف 
اخلطاب الی تأويل تلک االشارات و العالمات؛ إذکانت لالحوال و املقامات 

هذا . مقتضيات تظهر عليها نفسية املتکلم او الکاتب او الشاعر او املبدع فيما ينتجه
 املقال يبحث يف ضوء علم النفس االجتماعي و علم اللغة و السيميائية
السوسورية،عن االمکانيات التعبريية الکامنة يف کل مفردة انصبت يف قوالب معجمية 
و قواعدية ،کما يدرس املقال االمناط الترکيبية اليت تستشهد ا کشاهد من الشواهد 
البالغية اليت تشرح لنا احلاالت النفسية اليت يکون عليها کل من الباثّ او املرسل، و 

او املرسل اليه،و اليت  تعترب عالمات متهد بتداوليتها ارضية املخاطب او املتلقي 
کشف الستار عن القوة او الطاقة التعبريية اليت تکمن يف تراکيب عبارات و مجل و 

الن .نصوص أخرجت الصياغات إلی حيوية ابالغية موحية مؤثرة يف املتلقي
ليات ذات نظام دف حتليل النصوص کک.السيميائية منهج من مناهج حتليل النص

  :قال فردينان دي سوسور.کما تبحث عن الدالالت املختفية و الضمنية

من املمکن أن نتصور علما يدرس دور االشارات و العالمات کجزء من "          
ويکون جزءا من علم النفس االجتماعي،و بذلک من علم النفس .احلياة االجتماعية

وهو ). أي االشارةsemeionکلمة اليونانيةمن ال(ونری تسميته السيميولوجيا.العام
و االلسنية فرع من ".يدرس طبيعة االشارات و العالمات و القوانني احلاکمة عليها

االلسنية فروع هذا العلم و تکون القوانني اليت تکتشفها السيميولوجيا قوانني تطبق يف 

                                                        
   1 14عبد ايد سيد امحد منصور، علم اللغة النفسي،ص -
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کما حياول سوسور .شريةفيکون بذلک لاللسنية مکاا احملدد و الواضح يف حقل املعرفة الب
و يقصد (الشي افضل من دراسة اللغة الظهار طبيعة السيميولوجية؛اذ اا"ان يربهن أن 

ة]) کمنوال من مناويل اللغة[الکالم  الن  1أهم نظام بني سائر االنضمة السيميائي
السيميائية، کما قال کريستيفا، اکتشفت ان القانون الذي حيکم هو القيد االساسي "

يعتقد ليفي ستراوس أن 2.يؤثر يف اي ممارسة اجتماعية و يکمن يف انه حيمل داللةالذي 
الکالم أعلی  أمنوذج للمنظومة السيميائية اليعمل شيئا اال تادية معنی کما الحيضر اال 

قد يؤکد هذا و.صر داخل االمناط الترکيبيةبالداللةيهتم السيميائيون البنيويون بعالقات العنا
اليت يضفيها القراء علی اجلمل  االجتماعيون علی امهية الدالالت السيميائيون

تطبيق النموذج االلسين علی انواع کثرية من  فالبنيوية منهج حتليلي يدخل فيه.النصو
الظواهر االجتماعية، کما يبحث البنيويون عن الدالالت العميقة الکامنة وراء املعاين 

ليل العالمات مت به هذه الدراسة من حتمبثل ما قا:السطحيةيف منظومات االشارات
من استخراج املکنونات النفسية يف االمثلة البالغية اليت تکشف کل اللغوية البالغية و

اته اليت مهارستويات الذکاء العاطفي بابعاده وواحدة منها  الستار عن مستوی من م
االستبدالية نيات املرغوب فيه استخدامها، من خالل االمکايوجب التواصل املنشود و

النحوية؛إذ تتجلی الصياتية واملصرفية و:املستويات البنيوية  من خاللو االئتالفية و
   .التشکالت النصيةغة من خالل االمناط الترکيبية والبال

  :فعلينا أن نعاجل يف هذه املداخلة املباحث التالية

لصور التواصل، اجراءاته،و توسيع دائرة املهارات التواصلية بنماذج من ا
اللغوية البالغية اليت جتلي افعاهلا و تربز اداءات املبدع الذاتية اليت تعرف شخصيته،ال 

                                                        
 1- Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, PP15-16  
  33دانيل تشاندلر،اسس السيميائية،ص  -2
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کما هي،بل کما تعمل خاصة سيميائية االداءات السلبية و االجيابية العاطفية اليت 
يف املقامات و االحوال " تنظيمه لذاته"و " ذکاءه العاطفي"يستخدم فيها املبدع

ة ،باسلوبية متميزة وسيميائية تدل علی کفاءات فردية و اجتماعية االجتماعية املختلف
  .تنطوي حتت الکفاءة العاطفية، البراز االهواء و العواطف االنسانية

  :التواصل

التواصل مقولة اجتماعية خلقت بالتعايش و حباجة البشر الی التفاهم و 
الن احلياة تشبه شبکة .الکالميةحيدث التواصل باملنظومات الکالمية و غري .التعامل

عندما يتحدث احد عن ضعفه او يظهر حتسره او حيرک اهلمم، او :تواصلية توصيلية
يذکّر التفاوت بني املراتب، او ميدح، او يفخر، و عندما يقبل اب ولده، ويتبسم 
الولد لوالديه، او يرفع تلميذ يده لالجابة عن سؤال طرحه املعلم فکل واحد منها 

  .من مظاهر التواصل يقوم ا الناس يف حيام العصرية مظهر

يتحقق ."املرسل و املرسل اليه:يتعامل فيه طرفا اخلطاب" التواصل اجراء"
من فرد او مجاعة او منظمة الی ..."و املشاعر و العواطف" بنقل املفاهيم و املعلومات

فاذا حدت .رسلةکما ينجح التواصل عندما تلقی املخاطب نفس الرسالة امل1"اآلخر
اختالف بني ما ارسله املرسل و ما تلقاه املرسل اليه من مفهوم الرسالة فهناک 

فاذا حدث التحريف قديؤدي الی ارضاء الشهوات و املطالب ."حتريف او مانع
بينما .الذين يوجه اخلطاب اليهم 2"الفردية او الی التضاد و التعارض بني االفراد

وجيه النشاطات و املشارکه اجلماعية والی البلوغ الی يؤدي التواصل املؤثر الی ت

                                                        
1 - Baron, Greenberg, 1990, p. 333 
2 -Robbins,1991,p.315 
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فعلی املرسل ان ينقل تلک االخبار و املعلومات و املشاعر و .االهداف البالغية
العواطف بصورة تناسب االحوال واملقامات مطابقة ملقتضياا،کما علی املرسل اليه 

نری يف کل  1.لان يدرکها صحيحة کاملة، اي يتلقی ها علی ما کان يقصده املرس
  :تواصل بالغي اربعة وظائف رئيسة

،مبثل ما نراه يف اجلمل اخلربية اليت تفيد احلکم سواء نقل املعلومات و التجارب-1
  کانت مطابقة ملقتضی ظاهراحلال او خارجة عنها

،مبثل مانالحظه يف اجلمل الدعائية و اليت يظهر ا بيان االحاسيس و العواطف- 2 
  حتسره او تکشف عن ذاته ما و باالسترحاماملتکلم ضعفه او 

،يف االمثلة البالغية اليت تستخدم الجل التشويق و حتريک اهلمة حتسني البواعث- 3 
کما يستخدم کلها بارتقاء .الی ما يلزم حتصيله والتذکري مبا بني املراتب من تفاوت

  . البواعث  للوظيفة الرابعة التالية

  حتفيز السلوک- 4 

بالغي، سواء کان فعال او کالما، يوقلب بل جيري يف اشهر کل سلوک 
- 3التواصل بلغة الکتابة،  -2التواصل بلغة النطق،  -1:طرق التوصيل و هي

  :حبيث نری لالولی ميزات ال نالحظها يف االثنني اآلخرين.التواصل بالرمز

امکانية استخدام النربات و الضغوط الصوتية علی قسم من الکالم لتغيري -
لداللة و نقل االغراض اخلاصة الی السامع؛إذ إن التجربة الشعورية البشرية ذات ا

                                                        
1 - Robbins,1991,p.401 
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ابعاد متعددة ال تتمکن لغة الکتابة ان تنقلها اال ان يقوم النطق بوظيفته من نقل 
التجربة الشعورية ؛ إذ إن للقيمة الصوتية و الدالالت  املوحية ، کقيم شعورية، 

فنری النرب و الضغط .الدراسية اللغوية و البالغيةمکانة عالية يف کثري من احلقول 
الصويت عنصرا ينطوي حتت العناصر شبه اللغوية اليت تلعب دور رئيسا يف بلورة 
املعنی و نقل املفاهيم و ابالغية اجلمل و تسنح للقارئ او املتکلم فرصة تغيري املعنی 

حظه  يف الوظائف بتغيري النغمة و تاکيد الضغط علی قسم من الکالم،مبثل ما نال
ذلک الکتاب ﴿ ":اخلرب املعرف بااللف و الالم"البالغية االبالغية اليت تظلّ  علی  

يهف يبواجه املترمجون نفس ما واجهه املفسرون عند اعراب اآلية الشريفة . ﴾ال ر
فحدث نظام من عالمات هلا .االخرية بسبب  تعقيب العبارة االولی باجلملة الثانية 

علی [مفروضة تاخذ تعينها، من حقل الداللة ، و کما قال بارت،التتساوی  قيم
التعينات و القيم الداللية ،اليت يطرحها  الکاتب او املتکلم ، ملا يتلقاه القارئ ] الدوام

قيم و الدالالت تتاثر بالتحليل وعالقة املرسل باملرسل اليه عرب ال.او السامع 
ألن الوظيفة الداللية ميکن أن تتوسع خبصيصة تداولية العالمات اليت .1التفسريو

هذا هو  النکتة الرئيسة اليت تدفع قارئ النص او من .تکتسبها من خالل املصاحبة 
يواجه لغة الکتابة  الی مهل و حذر عند املفترقات بسبب إصفرار عالمة 

اخلروج من الوجود بالفعل الی  بعبارة اخری ،قد تؤدي العالقة االئتالفية الی.املرور
هذا . الوجود بالقوة ملا جئنا بترکيب ذا مدلول متغير يدفع املتلقني الی ادعاء احقيتهم

هو الذي مساه اللغويون اجلدد االوائل بثنائية صورة النطق  و املتاخرون بثنائية املنوال 

                                                        
224ص.ن.بابک امحدي؛م- 1  



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 28صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

الثنائية الخيرج الی  فاخفی املدلول احلقيقي نفسه وراء 1الداليل او بامتفصل املزدوج
  .الفعل اال بالنغمة اليت يضفيها املتکلم او القارئ حسب غرضه 

  النقل السريع وجها لوجه اي حضور طريف التواصل-

  مشاهدة ردودالفعل يف اقل زمان-

  املواجهة للتغذية الراجعة-

  امکان التحاور و السؤال و االجابة -

  تقليل املوانع و ازالتها -

قلل موانع التواصل لنوسع دائرة العالقات الفردية و التواصل اذا اردنا ان ن
اجلماعي و لنحسن القيادة املؤثرة  و وحرکية املشارکة و االسهام اجلماعية فالبد لنا 
أن نتمتع باخلصائص النفسية  التالية اليت متهد ارضية تقدمي املناويل او الصور اللغوية 

  :سي املنبثق  عن تلک اخلصائص و هيالبالغية اليت تکشف عن السلوک النف

  :يناکتشاف الذات لآلخر* 

اي بيان االحاسيس واملشاعر و التجارب الذاتية لآلخرين لتبادل املعلومات  
و العواطف و االحاسيس الشخصية الجل حتسني العالقة و التواصل والتعرف علی 

حن عندما فن.الشخصية و اساليب القيادة، و الوصول الی االغراض  البالغية
﴿رب اين وهن العظم لنسترحم و نستعطف، و " إني فقري الی عفو ربي: "نستخدم

                                                        
441ص.نفسه.؛املصدر دلردانيل تشان- 1  
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للتحسر علی شئ  ﴿رب إين وضعتها أنثی﴾الظهار الضعف و اخلشوع، و  مني﴾
حمبوب ، فنحن يف احلقيقة فتحنا صناديق قلوبنا مبا حتتويها من التجارب و املشاعر 

  .  و احملبةبصوت لني لکي جنلب استدار العفو 

  :التقمص العاطفي*

کان املدرِک جمربا او غري هو ادراک احاسيس اآلخرين و مشاعرهم،سواء 
لکل .قمته أن يدرک أحد طريف اخلطاب احاسيس اآلخرين دون أية جتربةو.جمرب

العواطف واملشاعر واالحاسيس والبواعث  احدمها ادراک: تقمص شرطان اساسيان
سلوک واصدار احلکم علی السلوک ناب عن تقومي الالثاين هو االجتو.واحلاجات

) سلّمصلّی اهللا عليه وآله و(ه الکرميما يتطلبه اآلخر فعندما خاطب اهللا تعالی نبيو
جاء مبسند اليه وإن يکذّبوک فقد کذِّبت رسل من قبلک﴾ ﴿و:باآلية الشريفة

صلی اهللا عليه (کرم نکرة للداللة علی التکثري فهو يف احلقيقة اراد استمالة النيب اال
  ).مسلّوآله و

  :التحمل و الدعم العاطفي*

اذا اوجس احد طريف اخلطاب خوفا من اآلخر و ديدا إنکمش علی الفور يف جلده 
و أحيانا حياول أن يدافع عن نفسه بدل اکتشاف الذات کما الينجح الطرف اآلخر 

  : نتبه لالمور التاليةفعلی املرسل أن ي.يف دعمه العاطفي بسبب غياب قدرة التحمل

 أن يکون دعمه حللّ املسائل و املشاکل و اليتعرض للخصائص الفردية -1
 أن يکون دعمه قائما علی الصدق و الوثوق و االحترام -2
 .أن يکون دعمه وصفيا ال تقومييا -3
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، لتحريک اهلمة الی ما "ليس سواء عامل و جهول:" فعندما يستخدم املرسل 
للتذکري مبا بني املراتب من تفاوت،و " کسالن ونشيطاليستوي "يلزم حتصيله، و 

 املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه"،و "أبغض احلالل الی اهللا الطالق"
للتحذير فانه يف احلقيقة مل يتعرض للخصائص الفردية ولو يقوم شخصيته ومل خياطبه "

تقوميية  لو عامله معاملة.إنک جهول وکسالن و بغيض: خطابا مباشرا بان يصرح
بذکر املعايب و العيوب لشعر الطرف اآلخر بالتحقري و التوبيخ و التأنيب و اهلجمة 
فيقوم باختاذ موضع تدافعي ببدل االستماع ال الرسالة و قبول النصح، فلم ينجح 

فهذا هو سر الکناية التعريضة يف البالغة .املرسل فيالوصول الی اغراضه اآلنفة الذکر
ف السلوک و نتائجه يف جو يسوده االحترام و حيسه املرسل اليه الننا نص: العربية

  .دون ان نعد خصائص الفرد

  :النظرة االجيابية*

و ذاشعور حمبب مقبول بقدراته  اذا کان املرسل ذا نظرة اجيابية الی ذاته
و إذا کان . مبهاراته و برغباته و مبيوله و ببواعثه،ينقل شعوره اتومانيکيا الی اآلخرو

يکتشف اآلخر عما جيري يف ضمريه ذا نظرة اجيابية الی اآلخر فهذا يؤدي الی أن 
التجارب االنسانية،کما االحاسيس والعواطف واملشاعر و يبوح مبکنونات قلبه منو

فنحن يف البالغة العربية عندما .العالقات البناءةل ويؤدي الی توسيع دائرة التواص
للرثاء نالحظ النظرة االجيابية اليت للفخر وللمدح ونبحث عن اجلمل اليت وردت 

يت کانت دخيلة اختفت وراء هذه التراکيب بل هي عامل من العوامل غري اللغوية ال
ما خاطب اهللا تعالی مبثل ما نری يف الشواهد التالية عند.ترکيبهالبناء هذه اجلمل و

ک لعلی خلق عظيم﴾): آله و سلّمصلّی اهللا عليه و(حممد املصطفی النيباو ﴿إن ،
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، او قال النابغة الذبياين مادحا اهللا اصطفاين من قريشإفتخر الرسول االجمد بأن 
  إذا طلعت مل يبد منها کوکب  **فإنک مشس و امللوک کواکب        :املنذر

      :الذکاء العاطفي*

فعندما يتواصل الذات باآلخر فهو يف احلقيقة يطبق مستوی من مستويات 
إذ يؤکِّد .اهوائه و عواطفه اليت تدل علی درجة استخدام املرسل ذکاءه العاطفي

الذکاء .الذکاء العاطفي علی ادارة املرسل و املرسل اليه خاصة عند القلق و االزمة
اليت تشمل التقومي السليم لعواطف  العاطفي نوع من معاجلة املعلومات العاطفية

الذات واآلخر و تنظيمها و االعراب عنها يف املالئمات املختلفة حبيث تؤدي الی 
  . حتسني حرکية احلياة

مبا أنّ االحاسيس و العواطف  تکون مؤثرة علی الفکرة و السلوک و اللغة ففي 
  :القسم االخري من املداخلة  نعاجل العناوين التالية

 العاطفي و معامل الذکاءالذکاء  -1
 اجزاء الذکاء العاطفي و ابعادها -2
  الکفاءات العاطفية -3

لتکون مدخال الی حتليل سيميائي عاطفي للصور اللغوية البالغية اليت تدلّ علی  
تضافر العوامل الصرفية، و النحوية يف إکتناه دالالت سيميائية لطيفة مل يصرح ا 
بشکل مباشر،و اليت تدل علی سعة و قدرة التنظيم العواطف ،و استخدامها يف 

اي  البالغيةفت وراء تلک الصور اللغويةعالقات املرسل باملرسل اليه، اليت اخت
   .الرساالت
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  :1معامل الذکاءالذکاء العاطفي و -1

منذ القدم يعترب اهم عامل متنبئ بنجاح االنسان يف ذکاء كان معامل ال     
کما کانت .احلياة ،حبيث من کان اوفر حظّا منه کان اکثر جناحا عند القدماء

العواطف التاسع عشر،أنّ االحاسيس ورن الفکرة السائدة ،منذ الفني سنة حتی الق
سات الصحيحة وختلّ بترکيز الفکر ومتنع القيام باالعمال و العزم اما  2احلوا

عن  1990وکشفت الدراسات النفسية منذ   3الدراسات احلديثة فغريت تلک الفکرة
وقيل إنّ إسهام معامل الذکاء يف کلّ جناح يکون  4الدور البناء للذکاء العاطفي

عشرين يف املئة إلی جانب الثمانني اليت ختتص بالعوامل االخری خاصة بالذکاء 
انه هو الذکاء :العاطفي الذي اعترب جزءا اليتجزأ عن القيادة و االدارة املثمرة قيل 

بضع  6"سالويف"و 5"ماير"فکتب فيه .االساسی الذي مل يکن ينتبه به أحد حتی اآلن
حبيث شد 7مقاالت حتی دخل مصطلح الذکاء العاطفي مرحلة جديدة بدنيل جلدمن

افضل عامل يتنبئ بالنجاح يف فإنه عرفه انسب و.لذکاء العاطفيامسه مبوضوع ا
قدرة إدارة عواطف العاطفي هو سعة تنظيم االحاسيس وإن الذکاء :احلياة، قائال

  ..  العالقات االجتماعيةالذات و اآلخر الستخدامها يف

                                                        
1 - Intelligence quotient  
2 -mental concentration  

19،ص 2006آقايار و شريفي ، - 3  
22،ص 2004جان ماير، - 4  

5-Johan  
36حسن زارعي،االدارة املتقدية للسلوک االداري،ص - 6 

7 - Daniel Goldman  
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و العاطفةتعادهلا يف .الذکاء و العاطفة: الذکاء العاطفي تألف من کلمتني
دلت داللة ضمنية علی motor "eاليت اُخذت عن emotion   االجنليزية کلمة 

االبتعاد الالتينية اليت تکون مبعنی التحريک فعندما زيدت عليها فتدل علی ان الرتعة 
عند :علی سبيل املثال .تفت وراء کل هوی و احساس و عاطفةالی العمل قد اخ

الغضب جيري الدم حنو  االيدي فيسهل اهلجوم علی اآلخرين  و يضاعف خفوق 
القلب و يزيد افراز اهلرمون نشاط االعضاء وينتج طاقة متهد القوة الالزمة الرتکاب 

برية کالرجل او عند اخلوف جيری الدم حنو العضالت العظمية الک.اعمال العنف
علی کلّ حال ،  حترر املدارات املوجودة يف مراکز الدماغ الشعورية .فتبيض الوجوه

  .العاطفية  تيارا من اهلرمونات فتجعل االبدان يف حالة التأهب

اما الذکاء فعرف بانه قدرة التعلم و تطبيق املهارات الالزمة للتکيف مع 
عرفية اليت تسمح لنا ان نتعرف علی البيئة کما قيل إنه جمموعة من القدرات امل

فتالف الذکاء العاطفي عن املعرفة .ماجيري حولنا و ان نتعلم وحنلّ االمور و املشاکل
فيبدو اننا نستخدمه حلل االمور العصرية لنتمتع .و العاطفة اثر تعامل الدماغ والقلب

کاء کما ليس فالذکاء العاطفي الخيالف و اليعارض  الذ 1حبياة مفيدة مبتکرة بناءة
الن القوی .بل يعترب ملتقامها)الدماغ(علی الفکر)القلب(عالمة لتفضل العاطفة 

فاذا حذفنا قدرة .الدماغية تنقسم الی قسمني ياخذ کل واحد منهما حصته
االحاسيس و املشاعر او اصبنا باختالالت شعورية عاطفية تنتقص قدراتنا الفکرية 

                                                        
10،ص2005سياروجي،فورگاس و ماير، - 1  
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ت الطبية و النفسية علی ان املرضی الذين تدل الدراسا.وختتل السعات التعلمية
   1.اختلت قواهم الشعورية العاطفية خيطئون يف عزمام و براجمهم

  :     أجزاء الذکاء العاطفي 

ن املهارات و اخلصائص الفردية  الذکاء العاطفي مظلة مجعت جمموعة م      
واحسن يف اتمع  ا بعمل افضلمتتعن الذي يريد تعادال يف السلوک واالجتمائية الو
  .االسرة البد أن يکون له معامل الذکاء والعاطفةو

 تاسيسا علی هذا ،الذکاء العاطفي شکل من اشکال الذکاء االجتماعي يشمل     
هذه املعلومات کرائد الی الفکر االستفادة من قدرة کبح االهواء و االحاسيس  و

  :عاطفي،ذا مهارات اربعة فاعترب سالويف وماير الشخص ،الذي له ذکاء.العملو

 2اخلربة باالهواء و العواطف -1
 3ادراکها -2
 4تنظيمها -3
  5االستفادة منها -4

                                                             

        

                                                        
36حسن زارعي،املصدر نفسه،ص - 1  

2- indentifying emotions  
3- understanding other emotions  
4- regulating emotions  
5- using emotions   
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کما أورد جوملان ابعاد و جماالت الذکاء العاطفي التالية اليت صنفها سالويف حتت 
  :1انواع الذکاء العاطفي

 2ي بالذاتالوع -1
 3تنظيم الذات -2
 4التحريض و التحفيز -3
 5التقمص العاطفي -4
 6املهارات االجتماعية -5

فمن کان ذا االبعاد اآلنفة الذکر فقد نال کفاءة عاطفية تنطوي حتتها الکفاءة 
و الکفاءة العاطفية قدرة مکتسبة قائمة علی الذکاء العاطفي، .الفردية و االجتماعية

تأسيسا . مؤدية الی حتسني السلوک و االعمال يف البيئات االجتماعية او التواصلية 
لشاعر  عمرو بن شاس االسدي کي نستنطق هذا علی هذه الکفاءة ندرس ابيات ل

النص الشعري احلافل بالصور البالغية للکشف عن  وجود الکفاءتني و اجزائهما  يف 
  :                     الشاعر عرب تلک الصور اللغوية املؤتلفة

  باهلوان فقد ظلم - لعمري–عرارا    **أرادت عرارا باهلوان و من يرد       

  فـکوين له کالسمن ربت له األدم   **مين،أو تريدين صحبيت  فإن کنت    

                                                        
68-69دانيل جوملان،الذکاء العاطفي،ص - 1  

2- self-awareness  
3- self regulation  
4- motivation  
5- empathy  
6- social skills  
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  فکوين له کالذئب ضاعت له غنم  **وإن کنت وين الفراق ظـعينيت  

للشاعر امراة من قومه ،و ابا من أمة سوداء،يقال له عرار،فکانت " کانت
مث جهد أن .التاليةتعريها اياها و توذيه ، فانکر عمرو عليها أذاها له،و قال االبيات 

فلما رای ذلک طلقها مث ندم .وجعل الشر يزيد ببينهما .يصلح بينهما فلم ميکن ذلک
   1"والم نفسه

فلما احس الشاعر باستياء ينمو يف داخله هلول ما حلق ابنه من هذه املرأة 
فانه يف احلقيقة حاول ان يستخدم الذکاءه العاطفي للخروج من هذه االزمة العائلية 

ففي بداية اخلطاب خرج الشاعر من مقتضی ظاهر احلال و هو حضور .يت واجههاال
مث واصل  ) أرادت(الزوجة الی افتراضها غري حاضرة فخاطبها غائبةباجلملة االولی

اسلوبه بالکناية التعريضية ليثري احاسيسها و يصيبها زة و صدمة عصبية کي 
فان . حتی ينبهها عن غفوا کل التنبيه!من يؤذي عرارا؟:يخطرباجلملتني باهلا سؤاال

هذا التغييب من اال اللغوي يوحي بان الشاعر زعالن منها حبيث اا ان مل ترتدع 
  .  عن معاملتها السيئةفالبد له ان يضحي بعشرا الجل ولده

فيبدو هناک ان الشاعر خبري باحاسيس االبوة و عواطفها کما يکون 
خرين حبيث يسوي بينها و بني الذکاء فينظمها اي مدرکا بعواطف الذات و اآل

حياول من البداية ، ان يکبح مجوح االحاسيس و العواطف اليت متيل الی االحنياز 
لولده الذي  کان ميأل کيانه؛ليقوم بتأديبها بلسانه بإستعمال ضمري الغيبة يف الفعل 

حتی ينجح باالصالح و بناءه بناءا ماضويا  و باستعمال البنية الکنائية " ارادت"

                                                        
99-100،ص1متام،جالتربيزي،ديوان احلماسة أليب  - 1  
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الن الذکاء العاطفي کماقلنا آنفا شکل من اشکال الذکاء االجتماعي الذي .بينهما
   1"القدرة  علی تنظيم حالتک النفسية"يشمل 

بعبارة اخری يکون الشاعر ذا املهارات االربعة اآلنفة الذکر اليت تدل علی 
خری؛ لکل واحد منها ا نری يف البيت ايضا اربعة اساليب بالغيةو .ذکاءه العاطفي
  ":سيميائية متميزة تنفخر عن عاطفة االبوة اروحةداللة خاصة و

املرارة اليت يعاين منها ) من جانب(اسلوب التکرار الذي متثل يف عرار ليجسد -الف
  .الشاعر و من جانب آخر،يدلَّ علی ان الولد حيضر حضورا قويا يف ذهن الشاعر

اسلوب االعتراض املتجسد يف لعمري الذي يدلّ داللة مباشرة علی تقوية  -پ
  .  مضمون اجلملتني اللتني وقع بينهما

ولکن .استخدام باء االلصاق الذي يدل مباشرا علی التصاق اهلوان بعرار -ج
 االعتراض و االلتصاق حاجزان لغويان فيهما احياء سيميائي عاطفي بان الشاعر يصر

  .هلوان من ولده؛الما فصال عرارا عن اهلوان يف بنية اجلملةعلی دفع ا

و للحذف يف البالغة العربية اغراض "فقد ظلم"حذف متعلق الفعل و هو مفعول -د
فاذا جرد الشاعر جواب الشرط من القيد مسح لنا نسري يف افق واسع من :عديدة 

قدنا متعة انفتاح الداللة اليت ولو ذکر الشاعر املفعول لف.التاويالت و الدالالت املنفلتة
 2خيفي به احلذف وراءه طاقة ابالغية داخل اقتصاد العالمات الذي عبر عنه بارت

                                                        
.55دانيل جوملان،املصدر نفسه،ص - 1  

2 -Barthes  
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اجلمل اذا کانت الکلمات و .3"بالسميوز الالمتناهية " 2و إمرب تو ايکو 1"بالفارغة"
ها الی ذات انفتاح، تتراجع الی املعنی او املعاين الذهنية بل علی غيبوبة  ميکن تاويل

النص ذو وظيفة تترکز بالدرجة االولی "النّ .تلقيات ختتلف عند کل من املتخاطبني
منجز لغوي ذو عالقات ترابطية فيما بني مکوناته "و " علی االتصال اجلتماعي

اي التاثري و "املتتابعة وذو غرض ابالغي و بينه و بني املوقف عالقة حضور متبادل
   4التاثر

لغة نشرح يف احلقيقة االمکانيات اليت تسمح لنا أن نستبدل فعندما نصف ال      
عنصرا بآخر و جنعل واحدة من تلک العناصر مصاحبة ألخری،و متکّننا أن ندرس 

کما اذا قارنا الصور .ا التراكيب و تداولياا ودالالا وکيفية تنمية قوا و ختصيبها
  : االربعة  التالية

  )الصورة املختارة.(وان فقد ظلمو من يرد عرارا،لعمري،باهل*

  و من يرد عرارا باهلوان،لعمري، فقد ظلم*

  و لعمري من يرد عرارا باهلوان فقد ظلم*

 و من يرد، لعمري، عرارا باهلوان،لعمري، فقد ظلم*

                                                        
2- Barthes, Roland. Empire of Signs. P.108  
  -1 Umberto Eco 

  3 270حتليل املفهوم و تأرخيه؛سعيد بنکراد،ص:أمرب توأيکو؛العالمة-
.  261ردة اهللا بن ردة الفلحي،،ص  - 4  
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نری کلها تقوي املعنی و تؤکّده و لکنها تدلّ من جانب علی امکانية 
انب آخر، علی عالمات تتغري مکانتها و ج.ترتيب العناصر داخل التراکيب واجلمل

الفيزيائية فتحدث تشاا او اختالفا بنيويا  داخل الترتيب و حسب االغراض 
فاملبدع بترتيبه هلا و وضع کل واحد منها يف موضع خاص من اجلملة .التواصلية

باملعنی  1"جفري ليتش"و هذا نفس ما عرب عنه . يضفي اليها فرادة و ثراء و خصوبة
عي و يقصد به تقرير مدلول النص  بناءا علی طريقة تنظيم الکلمات او اجلمل املوضو

فيمکن ان تکون العالمات ذات السذاجة و .2و الترکيز علی عنصر معين يف النص
التشابه و االستمرار و لکن الميکن قطع النظر عن داللتها علی البون و البعد الذي  

فعملية التأويل و  3لتلک العالمات أکد  عليه سوسور بتوضيح الصفة الوضعية
التحليل متهد لنا امکانية معاجلة مجيع التعينات الداللية فنختار معنی خاصا البالغ 
خاص يف ظروف معينةقد تکون هذه العالقات  عالقات التشابه النحوي کما راينا 
حتدد وظيفة هذه الکلمات من خالل معرفتنا لبدائلها و هي مايعيننا  علی معرفة 

جون "كما ذهب اليه .و سبب االختيار هو الوظيفة الفعلية للکلمة .سبب اختيارها
من أنه ال ميکن تصديق استقاللية  الوحدات اللغوية فتکون 5"ليفي شتراوس" و4"اليرت

  .6قيمتها يف ما تؤديه من وظيفة ويف تفسرينا له و نظرتنا اليه

فمهما يکن من امر، فان مجيع هذه الصور و التراکيب مبفرداا و ترتيبها و 
اختيار بعضها دون البعض صدی لنفسية الشاعر املتوترة اليت أحدثتها عاطفة االبوة 

                                                        
1 - G. Leech  

 
3 - C. E. Reagan. D. Stewards ads, p.125  
4-Johan Lyons   
5 -Le. vi-Strauss 

  6 35عبداهللا الغذّامي؛اخلطيئة و التکفري ص -
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التعادل يف العواطف بني الولد  اليت کادت تطغی عليه کما کادت جتور به عن
عدول عن الغيبة الی اخلطاب وبامتام ولکن الشاعر يکبح مجوح االهواء بال.الزوجةو

احلجة علی الزوجة يف البيت الثاين إذ يستبدل حضور الزوجة حبضور الولد حيث 
يقوم بارشادها الی الطريقة املثلی اليت تنم عن دور املرأة يف اتمع خاصة يف االسرة 

  : الصالح الفرد

  فکوين له کالسمن ربت له االدم  **وان کنت مين تريدينين  

کما يهددها بالفراق و الترحيل بالظعينة، الی جانب تشبيهها بالذئب کي     
يثري فيها احلمية لعلها ترتدع عما کانت عليه من معاملتها السيئة بعرار،کما يشري 

  :ايضا الی دورها السليب يف افسادها له

  فکوين له کالذئب ضاعت له الغنم **وان کنت وين الفراق ظعينيت  

  .فکوين/ظعينيت / ين و/ کنت  

تاسيسا علی هذا التحليل اللغوي نالحظ سيميائية عاطفية تدل علی جمموعة 
کما تدل علی وظائف الذکاء العاطفي الذي .من الکفاءات الفردية و االجتماعية 

  .يدعي حلّا لکثري من املشاکل االنسانية العصرية خاصة العائلية

يدير احلوادث، اليت فيها ضغوط من کان له ذکاء عاطفي عالی املستوی، "-
بل يتمسک بردود مالئمة . والييئس ابدا.نفسية و اعباء روحية، احسن من االخرين

والشاعر مل يسمح لعاطفة االبوة کي تعصف عليه  1"ومناسبة للوقائع املرة و السلبية

                                                        
11،ص2004سياروجي، - 1  
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الثاين وجتعله مقبوضا بيد رياح االهواء بل حاول بتحضري املکثف للزوجة يف البيتني 
والثالث يدل من جانب، علی تعلقه ا ألنها جزء من نفسه، کما تشري إلی ذلک 

قدس من أن ، ومن جانب آخر علی أن العالقة الزوجية أ"ظعينيت"و" مني"لفظة 
و لکن الزوجة يف حياا .تصرف طائش کتصرفهايعصف به سلوک متهور، و

بل النری .ما کان عليها الشاعرالعاطفية ظهرت بدرجة من املهارة ختتلف متاما ع
وتأجيل  علی التحکم يف الرتوات" فيها قدرات الذکاء العاطفي اليت تشمل القدرة 

ا مل تقدر يف اذ ا.1"ارضائها و التعاطف و الشعور باالملاالحساس باشباع النفس و
جة جابة املالئمة للحاالت النفسية واالمزاالستعالقتها بالشاعر وبعرار علی التميز و

اساس الذکاء يف " جاردنر"القدرة اليت اعتربها . الرغبات اخلاصة ماوامليول و
   2.العالقات بني البشر

کل هذه الصور اللغوية البالغية تؤيد ايضا اول حاجة نفسية نراها يف التقسيم  
  :3"کارن هرين"الثالثي الذي ذهب اليه العامل النفسي

کما .املودة والتقمصاحلاجة الی احملبة وحاجة البشر الی التفات اآلخرين اي   - أ
علی عرار حني يف تدفق العواطف وادرارها عليه وکان الشاعر ان تنغمس زوجته 

و لکن ال نراها متمتعة بالفاعلية يف کل ما يعهد .يستلزم ذلک التواصل الی أعلی اداء
خرين فمن مل يکن واعيا باالنفعاالت بل کان عدمي الشعور بانفعاالت اآل.به اليها

  فالبد له ن يدفع مثنا فرديا و اجتماعيا هائال مبثل ما دفعته الزوجة

                                                        
55دانيل جوملان،الذکاء العاطفي،ص - 1  
63دانيل جوملان، نفس املصدر، ص - 2  

3 - K. Horney 
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 حاجة البشر الی االبتعاد عن الناس او الرغبة يف االستقالل و احلرية- ب    

  1حاجة البشر الی القدرة و االقتدار و السلطة  - ج

فضال عن الکفاءات الفردية نری يف جممل النص صراعا حيکم علی اطراف 
بل نری تعارضات کثرية بني .الثالثة بل بني الشاعر و زوجته و عراراخلطاب 

سلوک الزوجة و ما يتوقعه الشاعر منها فيحاول احلليلولة دوا او القضاء عليها 
بتقدمي معلومات و آراء متکِّن الزوجة ان تحلي مرارات سلوکية يعاين منها 

وهو مرهف يهتم بالرموز  مؤثر يعرف عواطفه" فالشاعر هناک تعمل کقائد.الشاعر
و يکبح اهواءه خاصة عند التواصل . او الشفرات العاطفية يف الذات و اآلخر

هذه العبارات ختربنا عن   2باآلخرين،و له القدرة علی تنمية العواطف االجيابية فيهم
إن السلوک يتاثر بنا و بنفسيتنا او :قائال"بندورا"الذي ذهب اليه 3"التقوية للذات"

قدرة علی ردود الفعل املناسبة تسمح لنا أن نکبح مجوح اهواءنا فتکون للبشر 
  4.سلوکنا متاثرة تاثريمتقابال بالعوامل الداخلية و اخلارجية

ما انس الانس ان الدراسات احلديثة تدل علی ان تاثري کل اسلوب من اساليب 
لقائد او االحوال اليت يقع فيها اد يرتبط ارتباطا وثيقا بالظروف وتوجيه الفر

إلّا ة بالظروف تعترب القيادة مؤثرة والقيادبت اساليب اهلداية وفکلما تناس.املدير
   5.کانت غري مؤثرة

                                                        
1- Karen. Horney, 1973, p. 25 
- (McHale & Galion, 2000 p.437   2  
  -3 self-reinforcement 

117،ص1382سعيد شاملو، - 4  
 5- Hersey & Blanchard, 1988, p.203   
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تدل جتربة االدارة و السيادة علی انه التوجد هلا احسن طريقة واسلوب ملعاملة 
بل تتاثر کيفية التاثري فيهم مبستوی استعدادهم و تاهبهم فسميت .اآلخرين و ادارم

  :اليت نری متحرکاا يف القصيدة يف ما يلي" السيادة االقتضائية" هذه بالقيادة او

 :1سلوک حمدد املهام -1

يشرح فيه الوظائف و املهمات الفردية و االجتماعية و ما علی املتوقع منه "
من القيام ا وکيفية اجرائها کما يشمل التواصل غري املتبادل ،و تواضع القوانني 

شرح خطابا غري متبادل وضع القوانني وکما راينا الشاعر خاطب الزوجة " وتقوميها
دد النقاط االجيابية و السلبية يف االبيات الثالثة هلا مهماا التربوية و االصالحية وع

  .االولی

     :2سلوک تواصلي-2

 -يشمل التواصل املتبادل بني طريف اخلطاب کما يشمل الدعم االجتماعي
العاطفي و توسيع دائرة البواعث و املشارکة االجتماعية اليت ال نراها يف القصيدة بل 

  .م علی املخالفة و التعارض واملشاکسةاختل مجيعها مبا اختذا من قرار وعز

  :3مستوی االستعداد و التاهب -3

يشمل مدی بلوغ الفرد الی الکمال املرجو کما يشمل مدی قدرة املتوقع منه   - ح
اما الشئ الذي نقرأه من وراء .ومدی متکنه و رغبته يف القيام الناجح باملهمات

                                                        
1 -task-oriented behavior 
2 - relationship-oriented behavior  
3 -readiness 
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اء العاطفي الالزم الدارة زجاج االقصيدة الکدر فهو ان الزوجة مل تتمتع بالذک
الذات و اآلخر وال لتقبل ما عليها من املهمات العاطفية التربوية بل اختارت 
العزلة و االنعزال عن احلياة العائلية مواصلة بسوء معاملتها بعرار وحتطيم القيم 

  .االنسانية و العاطفية غري ملتزمة ا
حياول الشاعر ان يستخدم قدراته وکفاءاته الفردية و االجتماعية لکبح      - خ

  :مجوح الزوجة و مشاکستها
ترافق هذه القدرة احملبة واملودة ":1قدرة اخلالبة الفردية"يستخدم يف البداية   - د

االحترام کما راينا الشاعر خياطب الزوجة باسلوب الغيبة لدواعٍ والعلقة الروحية و
مث .جل باخلطاب املباشر ليستميل عطفها و يشوقها الی التوددشتی؛منها االخت

يستخدم ضمري اخلطاب و التکلم وحذف حرف النداء ليدل علی تعلقه ا و قرا 
من اننا نثار لنوصل  2"راتر"و لعل هذه الطريقة نفس ما ذهب اليه .منه حسا و معنا

ولکن الزوجة مل .الی احلضيض التانيببية الی القمة و تقليل التوبيخ والتقوية االجيا
واجهها بل کانت التعرف  جتب له باجابة حسنة خترج الرجل من االزمة اليت

اليت ترافقها العقوبات "3القدرة القهارة"فعزم الشاعر علی .مل حتفظ بهاجلميل و
املختلفة فقام بتغيبها من حياا کما قام منذ البداية بتغيبها من اال اللغوي کأنّ 

کان يعرف نفسيات الزوجة املشاکسة حبيث سوف يؤدي تصرفاا الی  الشاعر
  . خذفها من احلياة العائلية الذي زاد علی مهومه و غمومه 

                                                        
1-referent power  
2 - Rater 
3- coercive power.  
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هذا، و قدتدل الصور علی تاثري العوامل اخلارجية او البيئة علی سلوک  
ت االنسان، و شخصيته و نفسيته و تعترب اهلموم و الغموم الواردة نامجة عن التعامال

إذ النص علی اية .مثلما حدث بني الشاعر و عرار و الزوجة املشاکسة .البشرية
و هذه .ففيما يتعلق باملنتج يقدم عملياته الداخلية .حال،اکثر من وعاء معلومات 

الجيب علی املنتج ان يکون واعيا ا و لکنها ميکن يف الغالب أن تدرکو من املمکن 
و مع .ذا يتعلق باملقاصد ايضا ما يرد داخل النصو هک.ان يوجه جزء منها باالرادة

من  1بل هو مقيد بقيود و حدود منظورية و ما اليها.ذلک فليس منتج النص حرا 
فالشخصية کما .  احلاالت التفسية املتحرکةاو املتغرية اليت تؤثر يف اصدارات املنتج

ترضة الميکن ظاهرة مف" 2هري ستاک ساليفن"کان يعتقد العامل النفسي االمريکي 
  .3الفصل بينها وبني الظروف االجتماعية و التواصل خاصة

يتعرف به علی االحاسيس  وما "تقمصا عاطفيا"يتقمص  فالشاعر منذ البداية
حيتاجه اآلخرون من احلوائج و ميوالم و رغبام کما  ادرک االب احاسيس 

و لکن الشاعر مليتمتع بکفاءة اجتماعية مرجوة؛ النه مل ينجح اخريا يف ردود .االبن
کالتعابري الکنائية  هلا الفعل املرغوبة فيها جتاه زوجته،وان حاول ان يرسل رساالت مقنعة 

واستعمال التماثيل املختلفة و تغيري ...االلتفات منها الی اخلطاب الستمالتها وو الغائبة و
االخري، و الشاعر  فکرا بالنسبة للتفاوت العنصري الذي اهتمت ا الزوجة يف البيت

ة الرتاع کما مل ينجح يف ادار.رحاول ان يصرفها الی االجيابيات اليت تکون يف عرا

                                                        
35،ص2007جبريي،سعيد حسن  - 1  
92،ص2003سعيد شاملو، - 2 
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 کما مل يکن له.ان حاول املبدع ان يقوم بالتفاوضوالصراع احلاکم بينهما و
  .ا االجيابيةتوسيع دائرة عالقامالتوفيق القامة الوفاق بينهما و

  :نتائج البحث

يتقدم دور اللغة التواصلي علی النحو بل ينجم النحوعن هذا الدور إذ انّ للمعنی * 
 .الکالميوجودا ذهنيا قبل الوجود 

ال ميکن لکلّ لغة أن تؤدي تلک االبعاد .التجربة البشرية ذات ابعاد شعورية متعددة*
سيس  اليت تظهر مبالمح الوجه بکاملها إلّا إذا استنجدت االصوات و االحا

  . باالعضاء و اجلوارحو

  .الميکن ختصيب العالمات إلّا إذا ائتلفت بدوالّ يف السيميوز*

  .فية تدلّ علی أنّ العناصر جتدد قواها الداللية بالترکيب الذي تتلقاهاملتشاات االئتال*

ان قدرات العالمات وطاقاا تشبه طاقات الذرة تکمن يف نفسها،فنحتاج الی * 
  .ختصيبها قدر ما يطالب منا التواصل

إن معظم الصور البالغية يصور العاطفة االنسانية اخلالدة کما تصور االمثلة * 
. خرية الصراع النفسي املرير الذي عاناه الشاعر بني العاطفتني املتعارضتنيالشعرية اال

  :کما ان الصور البالغية الواردة تدل

ادراک االحوال و ما له االولوية و االمهية :علی قدرة االنسان علی ادراک الذات* 
  .و التعرف علی القدرات و االحاسيس
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ره واحساسه بالقيم االنسانية عوکما الحظنا قوة ش.علی ثقة الشاعر بالنفس*
  .کرامااو

کما رأينا ادارته الحواله الذاتية و لبواعثه و مثرياته و لقدراته :علی ادارة الشاعر ذاته*
  .عواطفهالهوائه وو

للحيلولة دون املثريات املضرة  اليت کادت تطغی عليه منذ :علی تنظيم الشاعر لذاته*
  البداية

  االنعطاف بظروف صعبة شتی و حلّ العقد منهعلی قدرة االنطباق و *

علی االبتکار و القدرة علی تقدمي املعلومات اجلديدة و االراء البناءة احلامسة مبثل ما *
نری يف االبيات الثالثة االولی اليت يستخدم الشاعر االساليب الکنائية و التشبيهية 

  .الزوجة و االدم و الذئب ليثري دفائن الزوجة النفسية باملقارنة اليت جيريها بني

علی البواعث اليت توسع امليول و الرغبات يف البلوغ  الی االهداف ؛مبثل ما نراه يف *
  الصورة التشبيهية الواردة 

علی التفاءل الننا نری الشاعر يلح علی االستمرار يف النصح للبلوغ الی االهداف *
  .علی الرغم من املوانع واحلواجز

ک الذات اي الوعي  ختتلف عن لغة الالوعي فالبد لنا ان نقرأ علی ان لغةادرا*
لوعي والدالالت الظاهرية اليت يف ا قراءة الدراک املعاين:النص قرائتني خمتلفتني 

قراءة لتلقي الدالالت اخلفية العميقة اليت تکون کامنة وراء الالوعي والشعور و
  ) 4،ص2001حممد صنعيت،.(والالشعور
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از يف القرآن الكرمي بني املثبتني واملنكرينـا  

 --------  

  اجلزائر  - جامعة األغواط  -قسم العلوم اإلسالمية  -األستاذ البخاري السباعي

 ------- -  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد ولـد آدم  
  : وبعد . أمجعني، حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين

فإن دراسة ااز يف القرآن الكرمي من أقدم املباحث اللغوية وأكثرها دراسـة؛  
اين اهلجري على يد أيب عبيدة معمر بن املـثىن  فقد عين به أرباب اللغة منذ القرن الث

، فقد ألف كتابه بعنوان جماز القرآن، وإن مل يكن يقصد به املعـىن  )هـ 210ت(
اخلاص الذي صار به مصطلحاً يتدارسه علماء اللغة والبالغة واألصوليون وعلمـاء  

 ولئن احتـلَّ  ..الكالم، ويهتم به أهل التصوف وأصحاب التفسري اإلشاري وغريهم
الدرس اللغوي للمجاز هذا احليز الكبري من اهتمام العلماء؛ فإنه مل خيل احلديث عنه 

  .وتوظيفه من بعض املزالق واملخاطر يف عرض نصوص القرآن والسنة

وقد الحظ طائفة من العلماء واملصلحني خطورة التوظيف السـيء والتوسـع   
خاصة، وما يتعلـق منـها   املطلق يف استعمال ااز يف فهم نصوص القرآن الكرمي 

باألمساء والصفات يف جمال العقيدة، مما خيشى منه تقويض معامل الدين وحمو رسـوم  
  .العقيدة الصحيحة
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ومن املالحظ أن هذه الطائفة وقعت هي األخرى يف الغلو، وذلك لَما أنكـر  
. هـا بعض علمائها وقوع ااز يف القرآن الكرمي وأنكر آخرون وقوعه يف اللغة كلِّ

وألجل الوقوف على هذا التقابل والتناقض بني طائفتني من الدارسني للمجـاز يف  
القرآن الكرمي، وضعت هذا البحث ألفهم به آراء الفريقني يف املوضوع، وحماوالً تتبع 

  .دوافع كل منهما وحججه، دون االنتصار ألي منهما

أين قد وفَّيته حقَّه، وأرجو أن أكون قد وفِّقت يف املوضوع، وإن كنت ال أدعي 
ألين كنت شرعت فيه منذ مدة طويلة، ومل يتسن يل أن أراجع كلَّ مـا فيـه مـن    
القضايا؛ ولذا أقدم عذري بني يدي القارئ، الَ رفعاً للمؤاخـذة وال فـراراً مـن    

  .املساءلة، ولكن حثّاً على النقد العلمي الرتيه، والنصح اخلالص املتجرد 

  : نشأة مصطلح ااز  

للزخمشري أن املعـىن  )) أساس البالغة: ((يرى أمني اخلويل يف مقدمة كتاب 
االصطالحي املستقر للمجاز اللغوي، مل يكن قد بلغ مداه، عندما كتب الزخمشري 
كتاب أساس البالغة وأشار إىل شيئ من اختالف يف الفهم للمجاز اللغـوي بـني   

يف كتابـه   )2(، الذي اختصر األسـاس  )1(، وابن حجر)هـ 538ت (الزخمشري 
  ..فقد اقتصر فيه على مجيع اازات الواردة يف أساس البالغة )) غراس األساس((

لكن ينبغي التنبيه إىل ضرورة التفرقة بني فهم الزخمشري للمجـاز يف بعـض   
حسب تعـبري أمـني   -املواضـع وبني كون ااز مل يكن قد بلغ مداه يف عصره، 

                                                        
  .  9ص: الزخمشري، أساس البالغة ، حتقيق عبد الرحيم حممود، تقدمي أمني اخلويل، انظر )1(
  .املرجع نفسه)2(
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غري مسلم به ألننـا  ) وهو أن ااز مل يكن قد بلغ مداه(االدعاء األخري فإن  -اخلويل
وجدنا قبل عصر الزخمشري بزمن كثري من كَتب عن ااز، وبينه كما كـان هـو   

تأويـل مشـكل   : ( يف كتابه ) هـ276ت(معروف عند أهل البيان، فابن قتيبة 
يف إثباتـه واملغالني يف إنكـاره  ، تعرض للمجاز وأنواعه ورد على املغالني )القرآن

ورماهم باجلهل وسوء النظر وقلة الفهم، كما أنكر على األولني غلوهم الذي قـد  
يفضي إىل جحود كثري من العقائد الغيبية كإنكار عذاب القرب ومسألة امللكني وحياة 

 )1(الشهداء عند رم يرزقون، وإنكار إصابة العني وغريها من الغيبيات

ـ  210ت(ن قتيبة يف التأليف، أبو عبيدة معمر بن املـثىن  وقد سبق اب ، ) هـ
، وذكر الشريازي أن أبا عبيدة أفرد كتابـه  ))جماز القرآن: ((حيث ألَّف كتابا مساه

للمجاز يف القرآن، وأنكر ابن تيمية وجود ااز يف القرآن، وقد أيده يف ذلك بعض 
 حد ما عند حديثه عن مصطلح احلقيقة وقد كان ابن تيمية دقيقاً إىل  )2(.املعاصرين

   )3(.وااز، فذكر أنه اشتهر يف املائة الرابعة، وظهرت معامله األوىل يف املائة الثالثة

وينبغي أن نشري هنا إىل أن ااز مبعناه الذي استقر عليه عند أهل البيان قـد   
، وإن مل يعرب )هـ204ت(األوىل يف كتاب الرسالة لإلمام الشافعي  ظهرت معامله

                                                        
  132ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن ص )1(
املـرتل للتعبـد   منع جواز اـاز يف  "، يف رسالة )هـ1393ت(الشيخ حممد األمني الشنقيطي: منهم )2(

وقد طبعت هذه الرسالة مستقلة يف سلسـلة آثـار   )  10/239"( أضواء البيان"ضمن تفسريه " واإلعجاز
الشيخ الشنقيطي، بإشراف بكر بن عبد اهللا أبو زيد، مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املـؤمتر  

  . 128 القرآن الكرمي ، صصربي متويل، منهج ابن تيمية يف تفسري: وينظر. اإلسالمي جبدة
، ويالحظ أن ابن تيمية كان جلّ اعتراضه على مصطلح وعلى 7/89ابن تيمية، جمموع الفتاوى، : ينظر )3(

  ..تقسيم الكالم إىل حقيقة و جماز دون إنكار حلقيقة ااز، كما سنتبني ذلك يف املباحث اآلتية
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باب الصنف الذي يـبني سـياقه   : ((عنه باملصطلح الشائع، فقد ذكره حتت عنوان
، وأتـى بأمثلـه   ))الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظـاهره ((ويف )) معناه

أن يكون الشافعي تعرض وإن كان ابن تيمية أنكر ، )1(يستشهد ا كل القائلني بااز
للمصطلح ـ وهذا صحيح ـ غري أنه ال ميكنه أن ينكر أن الشافعي قد تعرض للمجـاز    

  .كما يفهمه القائلون به، ولو مل يذكر املصطلح، وال مشاحة يف االصطالح

  :تعريف احلقيقة وااز

 :اجلانب اللغوي : أوال

  :ـ احلقيقة1
احلقيقة وزن فعيلة، اشتق من احلق،إما مبعىن الفاعل من حق الشيء حيقه بالضم 
والكسر، إذا وجب وثبت، وإما مبعىن املفعول من حققت الشيء أحقـه إذا أثبتـه   

 )2(. وكنت منه على يقني، فمعناه الثبت

إن احلقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب واشتقاقه مـن  : ((وقال ابن فارس
  )3(.)) ثوب حمقق النسج أي حمكمه:الشيء احملقـق وهو احملكم، تقول

هي مشتقة من احلق الذي هو الثابت؛ ألنه يقابل به الباطل فهو : ((وقال القرايف
ا الثابتـة أو مفعولـة   مـرادف للموجود، وهي فعلية إما مبعىن فاعلة فيكون معناه

                                                        
) واسأل القرية اليت كنا فيها ( و ) كانت حاضرة البحر واسأهلم عن القرية اليت : ( من ذلك قوله تعاىل )1(

  . 38،39انظر الرسالة لإلمام الشافعي ص

  3/221:،وانظر القاموس احمليط271اإلاج يف شرح املنهاج،: ابن السبكي )2(
  167الصاحيب ص:ابن فارس )3(
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ألن هذا هو شأن فعيل من غري فعل بضم العني، يكون إما فاعال  ،)1(فيكون معناها املثبتة
والتاء فيها للنقل عن الوصفية إىل االمسية …أو مفعوال، ويعدل عن ذلك إىل فعيل للمبالغة 

ـ   ث فإن العرب إذا وصفت بفعيل مؤنثاً ونطقت باملوصوف حذفت التاء اكتفـاء بتأني
: املوصوف، فيقولون امرأة قتيل وشاة نطيح، أما إذا حذفوا املوصوف أثبتوا التاء، فيقولون

  )2( .))رأيت قتيلة بين فالن، ونطيحتهم لعدم ما يدل على التأنيث

واحلاصل أن احلقيقة تبعا للتنوع يف أصل اشتقاقها فإن معانيها ترجع إىل الثابت  
والواقع والواجب واليقني واحملكم، وهذه املعاين كلها متقاربة تشعر باجلزم والقوة يف 
إيقاعـها الصويت، وقد أضاف الغزايل معىن جديدا وهو أن اسم احلقيقة مشترك إذ 

ولكن إذا استعمل يف : ((ويراد به حقيقة الكالم قالقد يراد به ذات الشيء وحده، 
  )3(.)) األلفاظ أريد به ما استعمل يف موضوعه

  :ـ اـاز2 

ااز الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إىل اآلخـر  : ((جاء يف القاموس احمليط 
 )4(.))وخالف احلقيقة

وإذا عدل باللفظ ااز مفعل من جاز الشيء جيوزه إذا تعداه، : ((قال اجلرجاين
عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه جماز على معىن أم جازوا به موضعه األصـلي أو  

 )1(.))جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوال

                                                        
  21إرشاد الفحول ص:الشوكاين )1(
  42شرح تنقيح الفصول ص:القرايف )2(
 1/341املستصفى:الغزايل )3(
 جزر:مادة 3/221القاموس احمليط:الفريوزابادي )4(
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ويف شرح التنقيح أن أصله اسم مكان العبور أو زمانه أو مصدره فإن مفعـال  
 )2(. ومفعال يصلح هلذه الثالثة

وأما ااز فهو مـأخوذ  : ((س حيث قالوأمجع تعريف لغوي ما ذكره ابن فار
جاز بنا فالن، وجاز علينا فارس هـذا هـو   : من جاز جيوز إذا اسنت ماضياً، تقول

جيوز أن تفعل كذا أي ينفذ وال يرد وال مينع، وتقول عندنا دراهم : األصل، مث تقول
أي أن هذه وإن مل تكن الوازنة فهـي  . وضح وازنة وأخرى جتوز جوازها الوازنة 

أن الكـالم احلقيقـي   :فهذا تأويل قولنا جماز أي. وز جمازها وجوازها لقرا منهاجت
ميضي لسننه ال يعترض عليه، وقد يكون غريه جيوز جوازه لقربه منه إال أن فيه مـن  

 )4(.)) ما ليس يف األول )3(تشبيه واستعارة وكف 

  املعىن االصطالحي:ثانيا 

كالم موضوع موضعه الذي ليس : ((بأاعرف ابن فارس احلقيقة  :احلقيقة:أوال
األول :((هلا حدان : وقال ابن القيم )5(.))باستعارة وال متثيل وال تقدمي فيه وال تأخري

يف املفردات، فهي كل كلمة أريد ا ما وقعت به يف وضع واضع وقوعها ال يسند 
هي كل حدها يف اجلمل ف: الثاين و .إىل غريه كاألسد للحيوان املخصوص املعروف

                                                                                                                                     
 10الفوائد املشوق ص: ،وانظر342أسرار البالغة ص:اجلرجاين )1(
 43شرح التنقيح ص:القرايف )2(
 215أن يكف عن ذكر الكالم اخلرب اكتفاء مبا يدل عليه الكالم، الصاحيب ص:الكف )3(
 168الصاحيب البن فارس ص )4(
 167املرجع السابق ص )5(
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مجلة وضعتها على أن احلكم املفاد ا على ما هو عليه يف العقل، وواقع موقعه مثاله 
  )1(.))خلق اهللا العامل وأنشأ واقعة موقع اخللق: 

احلقيقة الكلمة املستعملة فيما وضـع لـه يف   :((وقال صاحب مسلم الثبوت
  :وقسمها إىل ثالثة أقسام )2( .))اصطالح التخاطب

  .لغويةحقيقة -أ 

حقيقة عرفية، وهي بدورها تنقسم إىل عرفية عامـة وعرفيـة خاصـة    -ب  
  .)3(وتسمى اصطالحية كلفظ اجلوهر يف احليز الذي ال ينقسم

 )4(.ج ـ حقيقة شرعية كالصالة وغريها 

 : ااز: ثـانيا   

حده على قسمني، حد يف املفردات فهو كل كلمة أريد ا :"قال ابن القيم   
استعمال اللفظ احلقيقي فيما وضع :وضعت لـه يف وضع واضعها وقبل حده غري ما 

وحده يف اجلمل فهو كل . له داال عليه ثانيا، لتسويته عالقة بني مدلول احلقيقة وااز
 )5(."كلمة أخرجت احلكم املفاد ا عن موضوعه بضرب من التأويل

                                                        
 .303،أسرار البالغة ص10ابن القيم، الفوائد املشوق ص )1(
  42شرح التنقيح ص: ، وانظر 1/203:مسلم الثبوت امش املستصفى  )2(
 .10ابن القيم، املرجع السابق ص )3(
  .1/203:مسلم الثبوت امش املستصفى : ينظر )4(
 .10ابن القيم، الفوائد املشوق ص )5(
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وقد أشار ابن فارس يف تعريفه السابق للمجاز من حيـث اللغـة وعالقتـه    
فهذا تأويل قولنا جماز أي أن الكالم احلقيقي : "باالستعمال االصطالحي حيث قال

ميضي لسننه ال يعترض عليه، وقد يكون غريه جيوز جمازه جوازه لقربه منه إال أن فيه 
  .)1(من تشبيه واستعارة وكف ما ليس يف األول 

: وعرفه الغزايل بأنه اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي ال حقيقة له، قال 
والقرآن مرته عن ذلك، ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على ااز، وقد "

 )2(."يطلق على اللفظ الذي جتوز به عن موضوعه، وذلك ال ينكر يف القرآن

يف ما وضع له لعالقة بينهما، وقد الحـظ  وعرفه القرايف بأنه اللَّفظ املستعمل 
أي بعـد أن   )3(القرايف بأن احلقيقة وااز كليهما جمازان لغويان حقيقتان عرفيتان 

 .. صار لكل منهما تعريف اصطالحي

 :األسباب اليت تدعو إىل ااز
مل يعدل عن احلقيقة العرفية لكل من احلقيقة وااز؟ ال شك أن هناك تساؤال 

إىل األذهان، فإذا كانت حقيقة اللفظ هي اللفظ املستعمل فيما وضع له فلـم  يتبادر 
  يلجأ إىل استعمال اللفظ يف غري موضوعه؟

مل يكن بد من أن يكون للمجـاز قيمـة   : (( يقول حممد بدري عبد اجلليل 
وفائدة يذهب إليهـا ويطلب بسببها ذلك أن الكالم إمنا هو مبين على الفائـدة يف  

  )1()).زهحقيقته وجما

                                                        
 .168ابن فارس، الصاحيب ص )1(
 ..سيأيت احلديث عن أدلة املنكرين للمجاز واملثبتني له يف الفصول الآلحقة )2(
 . 43القرايف ، شرح تنقيح الفصول، ص )3(
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واعلم أنه إذا ورد عليك كالم جيوز أن حيمل معنـاه علـى   : ويقول ابن األثري
طريق احلقيقة وعلى طريق ااز باختالف لفظه فانظر فإن كان ال مزية ملعناه يف محله 
على طريق ااز فال ينبغي أن حيمل إال على طريق احلقيقة؛ ألا هي األصل، وااز 

  )2(.عن األصل إىل الفرع إال لفائدةهو الفرع وال يعدل 

 : فائدة ااز

فيه من تشبيه واستعارة وكف ما ليس يف األول، : (( ذكر ابن فارس ميزة ااز فقال
سورة [}سنِسمه علَى الْخرطُومِ{:يقصد احلقيقة، ومن هذا يف كتاب اهللا عز وجل

}  الْمنشآت في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ ولَه الْجوارِ{{: ، فهذا استعارة وقال ]16:القلم
 )3(. ، فهذا تشبيه]24:سورة الرمحن[

االتسـاع والتوكيـد   : وذكر ابن جين أنه يعدل عن احلقيقة ملعان ثالثة وهي 
 )4(.فإن عدم هذه األوصاف كانت احلقيقة البتة: والتشبيه، وقال

  )5(.هو حبر: الفرسوضرب لذلك أمثلة من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

قال فاملعاين الثالثة موجودة فيه، أما االتساع فألنه زاد يف أمساء الفرس اليت هي 
فرس وطرف وجواد وحنوها، أما التشبيه فال جريه جيري يف الكثـرة جـري مـاء    

                                                                                                                                     
  135ااز وأثره يف الدرس اللغوي ص )1(

  135املثل السائر نقال عن ااز وأثره يف الدرس اللغوي ص: ابن األثري  )2(
 167الصاحيب ص:ابن فارس )3(
 1/356:املزهر:،وانظر 2/442اخلصائص :ابن جين )4(
 .احلديث يف صحيح البخاري ، عن أنس ابن مالك )5(
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وهو أثبـت  ) كثرة املاء(باجلوهر) اجلري(وأما التوكيد فألنه شبـه العرض …البحر
  )1(.ى من الناس مـن دفع األعراض وليس أحد دفع اجلواهريف النفوس منه أال تر

فإن املعىن الذي استعملت العرب ااز من أصله ميلـهم إىل  :"وقال ابن القيم 
االتساع يف الكالم وكثرة معاين األلفاظ ليكثر االلتذاذ ا فإن كل معىن للنفس بـه  

ىت صـار أكثـر   ولذلك كثر يف كالمهم ح…لذة وهلا إىل فهمـه ارتياح وصورة 
  )2(..استعماال من احلقائق

اج عشرة وجوه يف السبب الداعي إىل القول بافقال ازوأورد ابن السبكي يف اإل:  

 .أال يكون للمعىن الذي عرب عنه بااز لفظ حقيقي: أحدها

  .أال يعرف املتكلم أو املخاطب لفظه احلقيقي: ثانيها

  .أال يطلع عليه غري املتخاطبني: ثالثها

  .لفظ اخلنفقيق، ومعناه الداهية:ثقل لفظ احلقيقة على اللسان مثاله: رابعها

  .استحقار لفظ احلقيقة عن التلفظ به كالتعبري بالغائط عن اخلراة: خامسها

عدم صالحية احلقيقة للمجمع والتجنيس وسائر أصناف البـديع أو  : سادسها
  .إلقامة الوزن والقافية

                                                        
  83، وانظر دالئل اإلعجاز للجرجاين ص2/443اخلصائص:ابن اجلين )1(
  10الفوائد املشوق ص:ابن القيم )2(
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أبلغ يف املعىن، وأدخل يف التعظيم كالس العايل واجلناب التعبري بااز : سابعها
  .الشريف

رأيت أسدا، فإنـه أبلـغ يف   : أن يكون لزيادة بيان حال املذكور مثل: ثامنها
  ..رأيت إنسانا كاألسد شجاعة: الداللة على الشجاعة من قولك 

  .أن ااز أدخل يف احلقري: تاسعها

  )1(.حلقيقةأن يكون ااز أعرف من ا: عاشرها

إن الفائدة يف استعمال اللفـظ اـازي دون   : " ويقول اآلمدي يف األحكام
احلقيقة قد تكون الختصاصه باخلفة على اللسان أو مساعدته يف وزن الكالم نظما 
ونثرا، واملطابقة واانسة والسجع وقصد التعظيم والعدول عن احلقيقة للتحقري إىل 

  )2(."ة يف الكالمغري ذلك من املقاصد املطلوبـ

ومن خالل عرضنا هلذه النصوص على اختالف ألفاظها وتصورات أصـحاا  
جتعلنا نقـف على حقيقة تكاد القاسم املشترك جلميع القائلني بااز، وهي أن ااز 
أبلغ يف املعىن من احلقيقة، فيكون تأثريه ووقعه على النفس أقوى، فتتفاعل معها، ففي 

كثرت معاين األلفاظ : ( ، وقول ابن القيم)أثبت فـي النفوس هو: ( قول ابن جين
هي عبارات توحي بذلك، وذهب بعض الباحثني يف مسألة تأثري ااز إىل ) ليكثر ا 

وأعجب ما يف : ( أبعد من ذلك حيث يقول صاحب ااز وأثره يف الدرس اللغوي
بعض األحوال حىت أا ليسمح العبارة اازية أا تنقل السامع عن خلقه الطبيعي يف 

                                                        
 317،318ص/،1االاج يف شرح املنهاج :ابن السبكي )1(
 1/41،42اإلحكام يف أصول ،:اآلمدي )2(
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ا البخيل ويشجع ا اجلبل، وحيكم هلا الطـائـش املتسرع وجيد املخاطب ـا  
  )1()وهذا فحوى السحر احلالل املستغين عن إلقاء العصا واحلبال …نشوة 

  )2(. وقد ذهب إىل هذا املعىن الزركشي وتبعه يف ذلك السيوطي

 از؟م مـجة أأكثر الكالم حقيق

 .على حدود هذه املسألة البد من استعراض آراء طائفة من العلمـاء   للوقوف
 )3(ذهب ابن فارس إىل أن أكثر الكالم وأكثر آي القرآن ومثله شعر العرب حقيقـة 

وقد ذهب إىل هذا الرأي كل العلماء وأرباب اللغة، وخالف يف ذلك ابـن جـين،   
اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله : ( حيث ادعى أن ااز غالب على اللغات، حيث قال

  )4().جماز ال حقيقة، وذلك عامة األفعال

قام زيد وانطلق بشر، واحتج بأن الفعل يفاد منه : وضرب لذلك أمثلة كقولك
قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا اجلنس مـن الفعـل،   : اجلنسية فقولكمعىن 

ومعلوم أنه مل يكن منه مجيع القيام، وكيف يكون منه القيام أي هذا اجلـنس مـن   
الفعل، ومعلوم أنه مل يكن منه مجيع القيام وكيف يكون ذلك وهو جنس، واجلنس 

كائنات من كل من وجـد منـه   يعم مجيع املاضي ومجيع احلاضر ومجيع اآليت من ال
وإمنا ..وأن ذلك ال جيتمع إلنسان واحد يف وقت واحد وال يف مائة ألف سنة..القيام

هو على وضع الكل موضع البعض لالتساع واملبالغة وتشبيه القليل بالكثري، ويـدل  
                                                        

  .137ااز وأثره يف الدرس اللغوي ص:حممد بدري عبد اجلليل )1(
  2/361،واملزهر 2/255الربهان:الزركشي )2(
  2/355،واملزهر 167الصاحيب ص:ابن فارس )3(
 ..وهذا رأي لبعض الفقهاء كأيب يوسف صاحب أيب حنيفة2/447اخلصائص:ابن جين )4(
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على انتظام ذلك جلميع جنسه انك تعلمه يف مجيع أجزائه يدل على أنـه موضـوع   
 )1() ه لتناول مجيعهاعندهم على صالح

وهو األصل الـذي  : (وقد تبعه يف ذلك بعض احملدثني كالرافعي، حيث يقول
عليه معظم كالمهم فإذا تدبرته رأيت أن أكثر اللغة جماز ال حقيقة، وتبينت صـحة  

   )2()قوهلم أن منكر ااز يف اللغة جاحد للضرورة، ويبطل حماسن لغة العرب

ااز خالف األصـل  : (ين الرازي احلقيقة أكثر قالبينما احتج اإلمام فخر الد
واملناسبة والنقل وهي أمور ثالثة واحلقيقة ) السماع(ألنه يتوقف على الوضع األول 

على الوضع وهو أحد الثالثة فكان أكثر، وألن ااز لو ساوى احلقيقـة لكانـت   
السـتفهام  النصوص كلها جمملة بـل املخاطبات، فكان ال حيصل الفهم إال بعـد ا 

  .)3(وليس كذلك وألن لكل جمـاز حقيـقـة و ال عكس

وذهب ابن القيم إىل أن ااز كثري يف كالم العرب حىت أكثروا استعماله من احلقائق 
وخالط بشاشة قلوم حىت أتوا منه بكل معىن رائق ولفظ فائق واشتد باعهم يف إصـابة  

عارهم حىت صارت احلقـائق دثـارهم   أغراضه فأتوا منه باخلوارق وزينوا به خطبهم وإش
والذي يظهر من آراء الفريقني أن اخلالف بينهما لفظـي بعـد    )4(..وصــار شعارهم

اتفاقهما على وقوع كل مـن احلقيقة وااز يف اللغة والقرآن، فما يعتربه أحدمها جمازا يف 
أحدمها حقيقة لغويـة، يـراه اآلخـر جمـازاً      اللغة هو عند اآلخر حقيقة عرفا وما يراها

فإن كال من احلقيقة وااز مها جمازان لغويان، حقيقيان .عرفيا،كما قرر ذلك القرايف وغريه
                                                        

  2/448:املرجع السابق )1(
  1/183تاريخ آداب العرب،:الرافعي )2(
 .إن ااز خيل بالفهم: وقال  1/314ابن السبكي يف اإلاج :وانظر 2/361املزهر:السيوطي )3(
  10الفوائد ص: ابن القيم )4(
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وهلذا املعىن استدرك ابن جين رأيه )1(.عرفيتان، وبذلك يرتفع اخلالف اللفظي بني الفريقني
: بقولهحلق باحلقيقة، وقد استدل على ذلك يف أن أكثر اللغة جماز بتقريره أن ااز إذا كثر 

ويدلك على حلاق ااز باحلقيقة عندهم وسلوكه طريقته يف أنفسهم أن العرب قد وكدته (
  :كما وكدت احلقيقة وذلك كقول الفرزدق

  سحابة موت بالسيوف الصوارم**    عشية سال املربدان كالمها

واحد فثناه جمازا ملا يتصل به من جماور، مث أنه مع ذلك وكَّده وإن  )2(وإمنا هو مربد
وقد أضاف ابن جين ذا الرأي معيارا للحقيقة وهو أن من أنواع احلقيقـة   )3(.كان جمازا

 )4(ااز إذا كثر استعماله، فهذا املعيار أصح املعايري وأقواها للتفرقة بني ما هو جماز وحقيقة

 :يقة واازالفروق بني احلق 
 .احلقيقة وااز يشتركان يف أمور وخيتلفان يف أمور أخرى 

  :ما يتفقان فيه:أوال  

ـ أن ال يوصف اللفظ بأنه حقيقة أو جماز إال بعد استعماله يف التعبري فـإذا  1
استعمل اللفظ يف املعىن الذي وضع له يف اصطالح املتخاطبني فهـو حقيقـة، وإذا   

  )5(.له يف اصطالح املتخاطبني لعالقة وقرينة فهو جمازاستعمل يف غري ما وضع 

                                                        
 43شرح التنقيح ص: القرايف )1(
 .املربد هو موضع بالبصرة ، وأصل املربد حمبس اإلبل   )2(
 2/453ابن جين ، اخلصائص ، ج )3(
 .يصلح هذا الرأي للتوفيق بني املثبتني واملنكرين( )4(
 283ص:أصول التفسري )5(
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هذا حقيقـة، وذاك  :ـ اليعلمان إال بالرجوع إىل أهل اللغة، فيقول الواضع2
 )1(.جماز أو يذكر الواضع حد كل منهما 

  )2(ـ يقبل كل منهما أنه يصري حقيقة أو جمازا حسب االستعمال العريف 3 

  )3(.اللغة لشيء من األشياءـ ال خيلو منهما كالم وضعه أهل 4

 )4(.ـ خيتلف معىن كل منهما بني كونه مفردا أو مجلة 5

ـ ال يدخالن أمساء األعالم، ألن أمساء األعالم مل تقع على مسمياا املعينـة  6
اسم حجر يقع على شيء معـني فـال   : بوضع من أهل اللغة وال من الشرع مثال
جماز باعتبار اللغة وال الشـرع وإن صـح   يوصف هذا االسم العلم بأنه حقيقة وال 

 )5(.وصفه بذلك باعتبار العرف

 :ما خيتلفان فيه : ثانيا 

ـ تبادر الذهن إىل فهم املعىن دون قرينة يستدل به على احلقيقة، وما يتوقف 1
  )6(.فهمه على وجود القرينة مع عالقة مسوغة استدل به على ااز 

                                                        
  1/362،363،املزهر 233دراسات يف القرآن الكرمي ص:،انظر26إرشاد الفحول ص:الشوكاين)1(
  233دراسات يف القرآن الكرمي ص:احلفناوي )2(
  .1/33األحكام لآلمدي:املرجع نفسه،وانظر)3(
  أسرار البالغة:اجلرجاين)4(
   1/32،33وانظر األحكام لآلمدي  233دراسات يف القرآن الكرمي ص)5(
  .املراجع نفسها )6(
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املعىن احلقيقـي، فقولـك للرجـل     ـ صحة النفي للمعىن اازي خبالف2
زيـد لـيس   : هذا أسد أو زيد أسد فإنه يصح نفي املعىن اازي بأن يقال:الشجاع

أسد، أما إن أردت بقولك هذا أسد على احليوان املعروف، فال يصح أن تنفي عنـه  
كونه أسد، ويقال أيضا ملن مسي من الناس محارا لبالدته، أنه ليس حبمار، وال يصح 

 )1(.أنه ليس بإنسان يف نفس األمر ملا كان حقيقة فيه أن يقال

ـ صحة القياس على احلقيقة خبالف ااز فقد ذكر السيوطي نقـال عـن   3
القاضي أيب بكر أن احلقيقة يقاس عليها، وااز ال يقاس عليه، فإن من وجد منـه  

ضرب يضرب فهو ضارب، فيطلق هذا االسم على كل ضـارب، إذ  :الضرب يقال 
قيقة، فيطلق ذلك على من كان يف زمن واضع اللغة وعلى من يأيت بعـده وال  هو ح

يقال اسأل البساط واسأل احلصري واسأل الثوب مبعىن صاحبه قياسـا علـى قولـه    
سـورة  [ }واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُون{:تعاىل

 ..عند من اعترب ذلك من قبيل ااز  )2(]82:يوسف

ـ احلقيقة تقبل االشتقاق وااز ال يقبله، فااز يعرف بامتناع االشـتقاق  4
عليه إذ األمر إذا استعمل يف حقيقة اشتق منه اسم األمر وإذا استعمل يف الشأن جمازا 

لَى فرعونَ وملَئه فَاتبعواْ أَمر فرعونَ إِ{: مل يشتق منه أمر والشأن هو املراد بقوله تعاىل
  )3(] 97:سورة هود[ }وما أَمر فرعونَ بِرشيد

                                                        
واإلحكام  58الفقه صومذكرات الشنقيطي يف أصول  234دراسات يف القرآن الكرمي ص:احلفناوي)1(

  29ص
  1/341، وانظر املستصفى ج 364/ 1السيوطي ، املزهر ج)2(
  31/ 1واإلحكام لآلمدي ج 364،  362/ 1واملزهر ج 1/341انظر ، الغزايل ، املستصفى،ج)3(
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ـ اللفظ إذا كان حقيقة فإنه يثىن وجيمع ويتعلق مبعلوم يف موضع فيعلم أنه 5
حقيقة، ثـم جتد هذا اللفظ يف موضع آخر ال يثبت ذلك فيه، فيعلم بذلك أنه جماز 

هذان أمران :أمر، فإا حقيقة يف القول لتصرفها بالتثنية واجلمع، تقول : مثاله ولفظه
وهذه أوامر اهللا ورسوله ويكون هلا تعلق بأمر، ومأمور به، مث جتـدها مسـتعملة يف   

إِلَـى  {: احلال واألفعال والشأن عارية من هذه األحكام، فيعلم أا جماز، حنو تعاىل
هلَئمنَ ووعريد فشنَ بِروعرف را أَممنَ ووعرف رواْ أَمعبيريـد  ] 97:سورة هود[ }فَات

  )1(.مجلة أفعالـه وشأنه

ـ عموم الكلمة و اطرادها دليل على كوا حقيقة، أما ما يطرد يف موضـع  6
وال يطرد يف آخر من غري مانع شرعي وال لغوي فإنه يستدل بذلك على كونه جمازا، 

ألن احلقيقة إذا وضعت إلفادة شيء وجب اطرادها وإال كان ذلك ناقضا للغة وذلك 
فصار امتناع االطراد مع إمكانه داال على انتقال احلقيقة إىل اال وذلك كتسـمية  

 )2(.اجلد أبا فإنه ال يطرد وكذا تسمية ابن االبن ابنا

ا ذكره أبـو  ـ تقوية الكالم بالتأكيد من عالمات احلقيقة دون ااز وهو م7
ألن أهل اللغة ال يقوون ااز بالتأكيد، فال يقولون أراد اجلدار :بكر القاضي فقال 

إرادة، وال قالت الشمس قوال كطلعت طلوعا، وكذلك ورد الكالم يف الشرع ألنه 
ورسالً قَد قَصصناهم علَيك من قَبـلُ ورسـالً لَّـم    {: على طريق اللغة، قال تعاىل

                                                        
  ..املراجع نفسها )1(
  362/ 1نظر ،املزهر، ج)2(
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انيمكْلى توسم اللّه كَلَّمو كلَيع مهصفتأكيده باملصدر ] 164:سورة النساء[ }قْص
 )1(.يفيد احلقيقة، وأنه أمسعه كالمه، وكلمه بنفسه وال كالما قام بغريه

ـ إطالق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به عالمة على ااز، إذ االستحالة 8 
سـورة  [ }واسأَلِ الْقَريةَ{: ون جمازا حنو قوله تعاىلتقتضي أنه غري موضوع له، فيك

، أي ملا علم امتناع سؤال األبنية اتمعة املسماة بالقرية علم أنه جماز، ]82: يوسف
  )2(. واسأل أهل القرية: والتقدير

ـ استعمال اللفظ يف املعىن املنسي كاستعمال لفظ الدابة يف احلمـار فإنـه   9
فهو موضوع ملعىن له أفراد فيتـرك    )3(.ما يدب على األرضموضوع يف اللغة لكل 

أهل العرف استعماله يف بعض تلك األفراد، حبيث يصري ذلك الـبعض منسـيا مث   
 )4(يستعمل اللفظ يف ذلك املعىن املنسي فيكون جمازا عرفيا 

ـ ال يدخل ااز يف أمساء األعالم حنو زيد وعمرو ألما أمساء وضـعت  10
لذوات ال للفرق يف الصفات إال املوضوع لصفة قد جيعل علما فيصـري  للفرق بني ا

جمازا مثل األسود بن احلارث لكن ابن السبكي نقل اعتراض النقشواين على قوهلم أن 
جاءين متيم أو قيس وهو يريد طائفة بين :ااز ال يدخل يف األعالم بأن القائل يقول
د يطرق ااز إىل العلم ملا بني هؤالء وبني متيم، وهذا جماز ال حقيقة متيم اسم علم فق

   .ويف هذا االعتراض نظر: قال ابن السبكي.املسمى من التعلق 

                                                        
  1/363:املرجع السابق)1(
  1/321:واالاج1/363:واملزهر 235القرآن الكرمي ص دراسات يف:وانظر1/341:املستصفى)2(
  1/364:املزهر)3(
  1/321االاج:ابن السبكي)4(
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 : الواسطة بني احلقيقة وااز

 :)1(قال السيوطي هل يف القرآن الكرمي ما ال يصح وصفه بأنه حقيقة وال جماز؟
  :الواسطة بني احلقيقة وااز قيل ا يف ثالثة أشياء "

اللفظ قبل االستعمال وهذا القسم مفقود يف القرآن الكرمي وميكن أن  :أحدمها
يكون من أوائل السور على القول بأا لإلشارة إىل احلروف اليت يتركـب منـها   

  )2(الكالم

  .األعالم:ثانيها   

سيئة وجزاء سيئة ((و)) ومكروا ومكر اهللا: اللفظ املستعمل يف املشاكلة حنو :ثالثها  
قال ذكر بعضهم أنه واسطة بني احلقيقة وااز، قال ألنه مل يوضع ملا استعمل فيه ))  مثلها

فليس حقيقة و ال عالقة معتربة فليس جمازا كذا يف شرح بديعية ابن جابر لرفيقه ـ يعين  
وذكر السيوطي مـا وقـع مـن     )3(.السيوطي والذي يظهر أا جماز و العالقة املصاحبة
قال وإليه ذهب ملنعه مـن  )) الكناية((االختالف بااز حىت قيل أنه ال حقيقة و ال جماز 

 )4(ااز أن يراد املعىن احلقيقي مع اازي وجتويز ذلك فيها 

                                                        
  313: 1/312واالاج1/342:املستصفى )1(
حيث نقل ما ذكر البيضاوي تبعا للرازي انه ال يكون يف احلروف وال يف :1/314االاج:ابن السبكي )2(

  313 -1/312انظر.الفعل وال يف املشتق وقد اعترض عليه النقشواين وأجاب عنه ابن السبكي

  268 - 2/267:معترف األقران:وانظر 2/41:اإلتقان)3(
 1/208:فواتح الرمحوت )4(
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  )1(: ااز مع احلقيقة أربعة أقسام :تعارض احلقيقة وااز
 .أن يكون مرجوحا :ألولا

فال ريب يف تقدمي : أن يساوي احلقيقة يف االستعمال، قال ابن السبكي :الثاين
احلقيقة على هذين القسمني و ال خالف بني أيب حنيفة وأيب يوسف يف ذلـك وأن  

  . حصل وهم من بعض املصنفني يف نقل اخلالف عنهما يف القسم الثاين فال يعبأ به

العرف، فقد اتفقا على تقدمي  أن جتهر احلقيقة بالكلية حبيث ال تراد يف :الثالث
ااز مثل من حلف أن ال يأكل من هذه النخلة فإنه حينث بثمرها ال خبشـبها وإن  

  .كان هو احلقيقة ألن ااز حينئذ إما حقيقة شرعية أو عرفية كالدابة

واهللا : ((أن يكون ااز راجحا واحلقيقة تتعاهد يف بعض األوقات حنو :الرابع
لنهر فإن شرب منه حقيقة يف كرعه من النهر بفيه، وإذا اغترف يف ألشربن من هذا ا

ولـذلك  الكوز فهو جماز إذ شربه من الكوز ال من النهر، لكن ااز هنا هو املتبادر 
كان راجحا، وقد يراد احلقيقة فإن كثريا من الناس يكرع بفيه فهذا هو حمل الرتاع، فقد 

ة حبسب األصل راجحة وكوا مرجوحـة أمـر   احلقيقة أوىل ألن احلقيق:قال أبو حنيفة
ااز أوىل لكونه راجحا يف احلال، ومن الناس مـن  :عارض ال عربة به، وقال أبو يوسف

قال حيصل التعارض ألن كل واحد راجح على اآلخر من وجه فيتعادالن وال حيمل علـى  
  )2(ـ  أحدمها إال ببينة وهذا ما اختاره املصنف ـ أي البيضاوي

  :يف القرآن الكرمي عند املثبتنيااز 

                                                        
  1/367:واملزهر 268– 2/278:ومعترك األقران 1/41:إلتقان)1(
  317- 1/316:االاج)2(
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املثبتون للمجاز هم أكثر العلماء ـ من األصوليني والبالغـيني وغريهـم ـوهم     
قسم أثبته يف القرآن الكرمي كله حىت أفراد بعضهم بالتصنيف كعز الدين بن عبد  :نقسما

ت، وقد وقسم أثبت ااز يف غري آيات األمساء والصفا .السالم الشافعي يف كتاب اإلشارة
 )1(قال ذا الرأي من املتقدمني ابن حزم الظاهري وبعده الشاطيب يف املوافقات وابن تيمية

  .وتبعه تلميذه ابن القيم ومن احملدثني حممد رشيد رضا يف تفسريه املنار

 :واستدل الفريقان بأدلة منها  
 }عربِي مبِنيٍبِلسان {:ـ أن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني لقوله تعاىل1

، وملَّا كان القرآن عربيا، فلغة العرب مشتملة على االستعارة ]195: سورة الشعراء[
وااز، وهي بعض الطرق البيان والفصاحة فلو أخل بذلك ملا متت أقسام الكـالم  

 )2(. وفصاحته على التمام والكمال

فإمنا خاطب اهللا بكتابه العرب بلساا على ما تعرف من معانيها :قال الشافعي 
وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساا وأن فطرته أن خياطب الشيء منه عامـا  
ظاهرا يراد به العام ويدخله اخلاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب بـه فيـه،   

اخلاص، وظاهرا يعرف يف سياقه أنه يراد  وعاما ظاهرا يراد به اخلاص، وظاهرا يراد به
به غري ظاهره، فكل هذا موجود علمه يف أول الكالم أو وسطه أو آخره وتبتـدئ  
الشيء من كالمها يبني أول لفظ عن آخره وتبتدئ الشيء يبني آخر لفظها منه أوله، 

                                                        
  10/239:أضواء البيان:منع جواز ااز يف املرتل للتعبد واإلعجاز،انظر:لشنقيطي)1(
  1/315:املرجح السابق )2(
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ذا وتكلم بالشيء تعرفه باملعىن دون اإليضاح باللفظ كما تعرف اإلشارة، مث يكون ه
  )1(عندها من أعلى كالمها النفراد أهل علمها به دون أهـل جهالتها

 :ـ وقوعه يف القرآن حقيقة2

فَاطر السماوات واَألرضِ جعلَ لَكُـم مـن   {: ومن أشهر أمثلتهم قوله تعاىل
كَم سلَي يهف كُمؤذْرا ياجوامِ أَزعاَألن نما واجوأَز أَنفُِسكُم   يعـمالس ـوهٌء ويش هثْل

، قالوا هو من التجوز بالزيادة، وهلذا لـو حـذفت   ]11:سورة الشورى[ }البصري
 .الكاف لبقي الكالم مستقال

 }واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُون{:وقوله تعاىل
هي من التجوز بالنقصان، فإن املراد به أهل القرية : ، قالوا]82:فسورة يوس[

 .الستحالة سؤال القرية والعري وهي البهائم

: سورة الكهف[ }فَوجدا فيها جِداراً يرِيد أَنْ ينقَض فَأَقَامه{:وقوله تعاىل
  ..، أنه من باب االستعارة لتعذر اإلرادة من اجلدار]77

وإذا تعذر محل هذه األلفاظ على ظواهرها يف اللغة، فما تكون حممولة : قال اآلمدي 
وقال ردا على من أجاب ببعض األجوبة احملتملة ملا تقدم من أمثلة  )2(. عليه هو ااز

الَّذين آمنواْ وبشرِ {:مث وإن أمكن ما قالوه مع بعده، فبماذا يعتذر عن قوله تعاىل…((

                                                        
 2/255-الربهان:الزركشي )1(
وانظـر كـالم الشـاطيب يف    ) 20/261(هذا كالم ابن عقيل نقله ابـن تيميـة عنـه يف الفتـاوى      )2(

 33-32والشافعي يف الرسالة ص2/70االعتصام
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اْ الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها اَألنهار كُلَّما رزِقُواْ منها من ثَمرة رزقاً وعملُو
 قَالُواْ هـذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتواْ بِه متشابِهاً ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها

قَالَ رب إِني وهن {:، واألار ال جتري، وعن قوله تعاىل]25:سورة البقرة[} نخالدو
وهو غري ])) 4:سورة مرمي[} الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيبا ولَم أَكُن بِدعائك رب شقيا

الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من {:مشتعل، وعن قوله تعاىل
الْحج أَشهر {:والذل ال جناح له، وقوله تعاىل ]24:سورة اإلسراء[} ربيانِي صغريا

 نلُواْ مفْعا تمو جي الْحالَ فالَ جِدو وقالَ فُسفَثَ وفَالَ ر جالْح يهِنف ضن فَرفَم اتلُومعم
ابخي اَأللْبلاأُوي قُوناتى وقْوالت ادالز ريواْ فَإِنَّ خدوزتو اللّه هلَمعرٍ يسورة [} ي

، واألشهر ليست هي احلج وإمنا هي ظرف ألفعال احلج، وقوله ]197:البقرة
ال دم، وقوله  والصلوات]40:سورة احلـج[} لَّهدمت صوامع وبِيع وصلَوات{:تعاىل
ياأَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصالة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ {:تعاىل

م مإِن كُنتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتنيِ وبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسؤواْ بِرحسامو ى أَوضر
يدعواْ صممياء فَتواْ مجِدت اء فَلَمسالن متسالَم أَو طائالْغ ننكُم مم داء أَحج فَرٍ أَولَى سا ع

لَـكجٍ ورح نكُم ملَيلَ ععجيل اللّه رِيدا يم هنيكُم مدأَيو كُموهجواْ بِوحسا فَامبطَي رِيدن ي
اللَّه نور {:، وقوله تعاىل]6:سورة املائدة[} ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرون

فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى : ((، وقوله تعاىل]35:سورة النــور[ }السموات واَألرضِ
اهللا {: وقوله)) وجزاء سيئة سيئة مثلها(( :والقصاص ليس بعدوان، وقوله تعاىل)) عليكم
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كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها : ((، وقوله تعاىل}ميكرون وميكر اهللا{و }يستهزئ م
  )1(.إىل ما ال حيصى ذكره من اازات) أحاط م سرادقها: (وقوله)) اهللا

: ـ ااز عند القائلني به ليس املراد به الباطل ألن ااز يف اللغة كما قال الغزايل3
: اسم مشترك قد يطلق ويراد به الباطل الذي ال حقيقة له والقرآن مرته عن ذلك، قال "

  .)2(ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على ااز 

  : ين للمجاز يف القرآن الكرمينكرأدلة امل

مل يكن املنكرون للمجاز يف القرآن الكرمي على درجة واحدة من اإلنكار كما  
فاملنكرون -كما رأينا سابقا-مل يكن املنكرون مثبتون على درجة واحدة من اإلثبات

 :للمجاز يف القرآن الكرمي قسمان

ما  قسم أنكره تبعا إلنكار وقوعه يف اللغة العربية فقالوا ال جماز يف اللغة أصال، وكل
يقول  .يسميه القائلون بااز جمازا فهو عند هؤالء أسلوب من أساليب اللغة العربية

إطالق لفظ األسد على احليوان -يعين العرب-فمن أساليبها: "حممد أمني الشنقيطي
املفترس املعروف وأنه ينصرف إليه اإلطالق، وعدم التقيد مبا يدل علـى أن املـراد   

ه على الرجل الشجاع إذا اقترن مبا يدل على ذلـك، وال  ومن أساليبها إطالق ..غريه
مانع من كون أحد اإلطالقني ال حيتاج إىل قيد والثاين حيتـاج إليـه، ألن بعـض    

                                                        
 .املرجع السابق:لشافعي)1(
  1/42اإلحكام:اآلمدي )2(
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األساليب يتضح فيه املقصود فال حيتاج إىل قيد، وبعضها ال يتعني املراد فيه إال بقيد 
  )1(. واع اازاتيدل عليه، وكل منهما حقيقة يف حمله، وقس على هذا مجيع أن

أما القسم الثاين من منكري ااز يف القرآن الكرمي لكنهم يقولون بوقوعـه يف  
اللـغـة وحجتهم يف ذلك أن ااز كذب، واهللا تعاىل ورسوله يبعدان عن الكذب، 
ومرتهان عنــه، وبعضهم يرى أن ااز يعرب به عن املعىن املـراد عنـدما تعجـز    

 ..مستحيل يف حق اهللا عز وجلاحلقيقة عن ذلك وهـو 

وأما ااز فاختلف يف وقوعه يف القرآن الكرمي، واجلمهور على ":قال الزركشي
الوقوع وأنكره مجاعة منهم ابن القاص من الشافعية، وابن خويز منداذ من املالكية 
وحكي عن داود الظاهري وابنه وأيب مسلم األصبهاين، وشبهتهم أن التكلم ال يعدل 

إىل ااز إال ضاقت به احلقيقة فيستعري وهو مستحيل على اهللا عز وجل،  احلقيقة
وهذا باطل ولو وجب خلو القرآن من ااز لوجب خلوه من التوكيد واحلذف : قال

  )2(وتثنية القصص وغريه، ولو سقط ااز من القرآن سقط شطر احلسن 
القسم األول من منكري والذي منيل إليه ونراه إنصافا وحتقيقا هلذه املسألة أن 

ااز، إن صحت هذه التسمية وهذا التصنيف، ألننا نبدي حتفظا يف ذلك ألن هؤالء 
يقرون بصرف اللفظ من معىن إىل آخر بدليل وهو يف رأينا عني اـاز إال أـم ال   
يسمونه كذلك وإمنا يعتربونه أسلوبا من أساليب العربية فاخلالف ال يعدو أن يكون 

ا املعىن، فهم أقرب إىل تصنيفهم يف قسم ايزين واملثبتني له منه إىل املنكرين لفظيا ذ

                                                        
  .كتاب اإلشارة إىل اإلجيازيف بعض أنواع ااز البن عبد السالم :لزيادة بيان يف أنواع ااز،انظر )1(
 1/105-املستصفى:الغزايل )2(
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وفضال عن هذا جـاءت أدلتـهم   .. فتسميتهم منكرين للمجاز هو يف حد ذاته جماز
وحججهم على درجة كبرية من املنطق والعقالنية وتنبئ بسعة علمهم وضلوعهم يف 

تعجـز عـن رد   -ختـالف رأيهـم  شىت جوانب املعرفة، لدرجة جتعلك وإن كنت 
استدالالم يف كثري من األحيان باملقارنة مع تلك اليت أوردها منكرو ااز يف القرآن 

 .الكرمي دون اللغة واعتربوه ضربا من الكذب

احتجاجهم بالكذب يف منع ااز، فيقول -األحكام–ويرد ابن حزم يف كتابه 
معىن ما مث نقل ذلك االسم إىل معـىن   فإذا وقع امسا ما على مسمى ما مدة ما أو يف

 )1(.آخر فال كذب يف ذلك وال للكذب ههنا مدخل

واحلقيقة أن محل القرآن الكرمي ومحل آياته كلها على احلقيقة جعلهم يتعسفون 
يف كثري من األحيان يف تفسريها مبا يناقض ما يدرك بالعقل واحلواس، فضـال عـن   

ع ما ذهبوا إليه من إنكار ااز، مث إن اهللا تعاىل خمالفة سنن العرب يف كالمها لتتفق م
يف كثري من اآليات دعانا إىل التدبر والتفكر و إعمال العقل للوصول إىل احلقيقـة،  
وللوقوف على هذه احلقائق، رأينـا النظر يف اختالفام يف تفسري بعض اآليات من 

السموات واألرض واجلبال  إنا عرضنا األمانة على: ( القرآن الكرمي، ففي قوله تعاىل
  ]72.األحزاب)) [فأبني أن حيملنها وأشفقن منها

فليس كل من محل اآلية على حقيقتها فسرها مبثل ما فسرها به ابن خويز منداذ 
ناطقة ومميزة بل وباقية على نطقها إىل اليوم، –أي السموات واألرض واجلبال -أا

 .ومبادئها وهل يعقل ذلك وفيه إخراج لألمور عن حقائقها

                                                        
 1/29األحكام يف أصول األحكام،-ابن حزم )1(
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وقد شبه –ولعل متييزه يقرب من متييزها : (ولذلك رد ابن حزم ردا قويا قائال 
أن من العجـب  . مث يضيف يف موضع آخر..اهللا تعاىل قوما زاغوا عن احلق باألنعام 

العجيب استدالل هذا الرجل بعقله على انه خيشى اهللا تعاىل إال ذو عقـل، فهـال   
ا شاهد بنفسه من أن احلجارة ال عقل هلا وكيـف  استدل بذلك العقل نفسه على م

يكون هلا متييز وعقل واهللا تعاىل شبه قلوب الكفار اليت مل تنفذ إىل معرفته عز وجل 
وهذا عندنا (( بينما يذهب ابن حزم يف تفسريه لآلية مذهبا آخر فيقول )1(باحلجارة

أبت محـل الشـرائع    على احلقيقة وان اهللا تعاىل وضع فيها التمييز إذ خريها، فلما
  )2(وأشفقت من حتمل األمانة سلبها إياه وسقطت الكلف عنها

فهو معقول وال يناقض العقل، -بغض النظر عن صحته أو خطئه-فهذا التفسري
يرى القـائلون  ]. سورة الكهف: 77)[جدارا يريد أن ينقض فأقامه(ويف قوله تعاىل

ا جماز وتوسع، وقد فسره يف أي قرب أن يسقط وهذ-كما يف تفسري القرطيب-بااز
احلديث بقوله مائل فكان فيه دليل على وجود ااز يف القـرآن وهـذا مـذهب    
اجلمهور، ومجيع األفعال اليت حقها أن يكون الناطق مين أسندت إىل مجاد أو يمة، 
فإمنا هي استعارة أي لو كان مكاا إنسان لكان متمثال لذلك الفعل وهذا كـالم  

 .هد ببعض األبيات من الشعرالعرب، واستش

فإن قيل ما تقول أيها النايف للمجاز يف :أما املانعون للمجاز، فيقول الشنقيطي
، فاجلواب أن قوله تعاىل يريد ))جدارا يريد أن ينقض فأقامه: (القرآن يف قوله تعاىل

أن ينقض ال مانع من محله على حقيقة اإلرادة املعروفـة يف اللغـة، ألن اهللا يعلـم    

                                                        
 /4األحكام يف أصول األحكام،-ابن حزم)1(
 املرجع نفسه)2(
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وإن من شيئ إال يسبح حبمده ولكن ال : ((جمادات ما ال نعلمه هلا كما قال تعاىللل
  االسراء)) تفقهون تسبيحهم 

عليه وثبت يف ( وقد ثبت يف صحيح البخاري حنني اجلذع الذي كان خيطب 
إين أعرف حجرا كان يسلم علـي يف  : صحيح مسلم أنه عليه الصالة والسالم قال 

دا فال مانع من أن يعلم اهللا مـن ذلـك اجلـدار إرادة    وأمثال ذلك كثري ج: مكة
وجياب عن هذه اآلية أيضا مبا قدمنا أنه ال مانع من كون العرب تستعمل .االنقضاض

اإلرادة عند اإلطالق يف معناها املشهور، وتستعملها يف امليل عند داللة القرينة على 
العـرب اإلرادة يف   ذلك، وكال االستعماليـن حقيقة يف حمله وكثريا ما تسـتعمل 

 .مشارفة األمر، واستشهد ببعض األبيات الشعرية

واحلقيقة انه إذا تأملنا الرأيني اللذين تبنامها الشنقيطي وقعنا يف إشكال، ففـي  
الرأي الثاين تعبري عن جواز صرف اإلرادة إىل امليل ما دامت القرينة قائمة وهو غري 

كما أسفلنا، ومع ذلك يأىب إال إن يسميها معناها املستعمل املشهور وهو عني ااز 
حقيقة مع أنه استشهد بنفس األبيات اليت استشهد ا القرطيب، يف إثباته أن اآلية من 
ااز فكيف يكون النص دليال على الشيئ ونقيضه يف نفـس الوقـت فعلمنـا أن    

  .اخلالف لفظي ليس إال ولعل وراءه إنكارهم معىن مل يفصحوا عنه

ا هو الشأن بالنسبة للرأي الثاين، فإن الرأي األول فيه إنكار صريح إذا كان هذ
للمجاز، ومحل اآلية على احلقيقة البتة، فإثبات اإلرادة لغري احلي الناطق ليس أقل من 

فاحلقيقة عندهم  .إثبات النطق للجماد وهو غري احلي وال مميز وقد سبق احلديث عنه
ن احلقيقة حقيقة وجمازا يف آن واحد ويف قوله حقيقة وااز عندهم حقيقة، وأىن تكو

  82يوسف )) واسأل القرية اليت كنا فيها : ((تعاىل 
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أما القائلون بااز، فيقول ابن كثري يف تفسريه املراد ا مصر، والتقدير أهـل  
أي أهلـها،  ) اجلامع ألحكام القـرآن (القرية، ويقول مثل ذلك القرطيب يف تفسريه

قرية املصر ويذكرها مثبتو ااز على إا جماز من نوع النقصان فحذف ويريدون بال
أو احلذف، أي حذف املضاف وإقامة ملا املضاف إليه مقامه والتقدير أهـل القريـة   

ذهـب احملققون إىل أن حذف املضاف ليس من : ذكره الزركشي وعقب عليه بقوله
ذوفة ليست كذلك، وإمنـا  ااز ألنه استعمال اللفظ فيما وضع له وألن الكلمة احمل

يفهم من هـذا  . التجوز يف أن ينسب إىل املضاف إليه ما كان منسوبا إىل املضاف
النص أن اآلية الكرمية ـ على حد ما ذهب إليه احملققون ـ دخلها ااز ال علـى    
أساس احلذف أو االضمار يف حد ذاته، وإمنا آثاره املؤدية إىل تغيري اإلعراب حيـث  

" أهل" اليت كانت يف األصل مضافا إليه جمرورا حمل املفعول به " القرية :"حلت لفظة 
وأخذت إعرابه، ومهما يكن من أمر، فهم يثبتون ااز يف هذه اآلية الكرمية بوجه أو 

  :بآخر، وأما منكرو ااز يف هذه املسألة فهم على قسمني 

لى احلقيقـة ال  قسم أنكر احلذف أو اإلضمار مجلة وتفصيال، فاآلية عندهم ع
صحيح لوقوع الفعل عليهـا وهـو   " القرية " إضمار فيها، وبالتايل، فنصب لفظ 

السؤال، وحجتهم يف ذلك أن يعقوب عليه السالم نيب، فلو سأل العري أنفسـها أو  
  .القرية نفسها ألجابته

وقسم آخر تبىن اإلثبات واإلنكار، حيث قال ابن حزم يف اإلحكام معقبا على 
القول باإلضمار واحلذف والقول بعمومه، وكال األمرين ممكن، وربطهـا  : القولني 

: ، فقال ]77:الكهف" [جدارا يريد أن ينقض فأقامه :" بإرادة اجلدار يف قوله تعاىل
فلما علمنا بضرورة العقل أن اجلدار ال ضمري له واإلرادة ال تكون إال بضمري حلي، " 
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سم إرادة يف اللغة على سواها، فلما وجدنا اهللا هذه هي اإلرادة املعهودة اليت ال يقع ا
تعاىل قد أوقع هذه الصفة على اجلدار الذي ليس فيه ما يوجب هذه التسمية علمنا 
يقينا أن اهللا تعاىل قد نقل اسم اإلرادة يف هذا املكان إىل ميالن احلائط فسمى امليـل  

  .إرادة وقد قدمنا أن اهللا عز وجل يسمى ما شاء مبا شاء

ذي خنلص إليه بعد تأملنا هلذا النص أن ابن حزم يثبت النطق والكالم للقرية وال
والعري قياسا على إرادة اجلدار، فهذا من جهة، ومن جهة أخرى، يقول بتجـوز اهللا  
عز وجل يف نقله السم اإلرادة من موضوعها إىل معىن آخر يف هذه اآلية، ويف رأينا 

  ا األصل عند اهللا عز وجل اإلرادة أم امليل ؟أن املسألة فيها نظر على اعتبار أيهم

  :ما ليس يف القرآن من ااز 
  :ما ال جيوز يف القرآن من ااز أنواع 

فـإن  :" ااز الذي يعين الباطل، وهو الذي أشار إليه ابن تيمية صراحة، حيث قال
ذلك، مما يصان عنه  كالم املخلوقني فيه من املبالغة واازفة من املدح واهلجو واملراثي وغري

كالم احلكيم، فضال عن كالم اهللا، فإذا كان املسمى ال يسمى جمازا إال ما كان كذلك مل 
يلزمه أن يسمي ما يف القرآن جمازا، وهذا ألن تسمية بعض الكالم جمازا إمنا هـو أمـر   

 )1("اصطالحي، ليس أمرا شرعيا وال لغويا وال عقليا 

از ما كان خارجا عن وعرب ابن تيمية عن رأي نفاة ام يسمون اميزان العدل، " از بأ
  )2("مث ما يوجد يف كالم الشعراء من املبالغة يف املدح واهلجو واملراثي واحلماسة 

                                                        
 20/262ابن تيمية ، جمموعة الفتاوى ، ج)1(
 20/264ابن تيمية ، جمموعة الفتاوى ، ج)2(
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  أنواع من ااز قد تصح يف لغة العرب، لكن ال يصح مثلها يف القرآن، من ذلك 

  :جماز التعقيد 
ذكره ابن القيم يف الفوائد املشوق، وهو ما ضعف فيه التعلق بني حملي احلقيقة  

وال :" وااز إىل حد مل تستعمل العرب مثله، وال نظري له يف ااز، قال ابن القـيم  
 )1("حيمل عليه شيئ يف الكتاب والسنة، وال يوجد مثله يف كالم فصيح 

  :االستعارة القبيحة 
، )2(أا من أنواع ااز، خبالف اإلمام فخر الدين الرازيعلى رأي اجلمهور  

وليس يف الكتاب العزيز فيها شيء، وأما يف أشعار العرب وغريهم : " قال ابن القيم
 :فكثري، ومن قبيح االستعارة قول أيب متام 

  أعمارهم قبل نضج التني والعنب** سبعون ألفا كآساد الشرى نضجت 

  )3("يه وجه من وجوه احلسن وهذا البيت ليس ف: " قال

 : احلذف القبيح 
على القول بأن احلذف من أنواع ااز كما تقدم ـ فاحلذف القبيح هـو أن   

ومن احلذف أيضا أن يطلق : خيل احملذوف باملعىن أو حيطه عن رتبته، قال ابن األثري 
على ما حيذف من أصل اللفظ، وهو إسقاط بعض حروفه، وال جيوز اسـتعماله يف  

الشعر ؛ ألن العرب قـد أوردتـه يف   القرآن العظيم، وال يف التأليف لكنه جيوز يف 

                                                        
  11ابن القيم ، الفوائد املشوق ،ص)1(
 43املرجع السابق ، ص)2(
  52املرجع نفسه ، ص )3(
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أشعارها واستعملته يف كالمها، فحذفت بعض األلفاظ استخفافا، حـذفا ال خيـل   
 :بالباقي، وتعرض بالشبهة، فمنها قول علقمة 

  مقدما بسبا الكتان ملثوم **أن إبريقهم ظيب على شرف 

  )1(.يريد بسبائب الكتان } بسبا الكتان{:فقوله

وهذا وأمثاله قليل جدا، وإياك أيها املؤلف أن تستعمله يف …:" قال ابن األثري
  )2("…كالمك وإن كان جائزا، وقد ورد يف أشعار العرب مثله 

هذا الذي ذكره ابن األثري فيـه  :" وتعقب ابن القيم كالم ابن األثري هذا بقوله
نظر ؛ ألنه قد صح عن ابن عباس ومجاعة من أكابر الصحابة، والسلف الصـاحل أن  
هذه احلروف اليت يف أوائل السور، كل حرف منها دال على كلمة حذف أكثرها، 

: أنا امللك، وقالوا يف ) : أمل(إن معىن : "ودل هذا املنطوق به على احملذوف، وقالوا 
أن الكاف من كاف واهلاء من هاد والياء أمني والعني عزيـز والصـاد   ) كهيعص(

قد استغنت بذكر حرف من الكلمة عن واستدلوا على ذلك بأن العرب  )3("صادق 
  )4(.ذكرها يف كثري من كالمها وأشعارها، ففهمت املراد من ذلك احلرف 

                                                        
 80املرجع السابق ، ص)1(
  81املرجع السابق ، ص)2(
  21/9السيوطي ، اإلتقان ، ج)3(
 2/118، وانظر اإلتقان ج81الفوائد املشوق ، ص)4(
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وهذا التعقيب من ابن القيم غري حسن ويرد كالمه يف آخر الفصـل حيـث   
وكلما بعد غور الكلمة واستعجم معناها كان فهمه بأول وهلة دلـيال علـى   :"قال

  )1(.."وسالمة الطباع وحسن موقع اللفظ به صحة األفهام وجودة الغرائز، 

واحلاصل أن احلروف اليت يف أوائل السور مل يقع فهمها بأول وهلـة، رغـم    
صحة أفهام الصحابة، وجودة غرائزهم وسالمة طباعهم، حىت جعلوها من املتشابه، 

ته يف فوائد رحل: وقد اختلفوا يف معانيها اختالفا كثريا، حىت قال أبو بكر بن العريب
ومن الباطل علم احلروف املقطعة يف أوائل السور، وقد حتصل يل فيها عشـرون  :" 

 )2(.."قوال وأزيد، وال أعرف أحدا حيطم عليها بعلم وال يصل منها إىل فهم 

  :عذر املنكرين للمجاز يف القرآن الكرمي 

سبقت اإلشارة إىل رأي أيب حامد الغزايل يف عذر املنكرين للمجاز يف القرآن 
: الكرمي وهو احتمال فهمهم للمجاز مبعىن الباطل املخالف للحقيقة، ولذلك قـالوا  

ولكن هذا االعتذار ال يصلح جلميع املنكرين، ممـن أنكـره يف    .ااز أخو الكذب 
القرآن الكرمي، أو ممن محله الغلو فأنكره يف اللغة كلها، ولعل أقرب عذر يلتمس هلم 

ه والبعد عن التأويل يف األمساء والصفات، دفاعا عـن  هو ما محلهم عليه دافع الترتي
عقائد اإلسالم اليت يهدمها الغلو يف القول بااز كما فعل ذلك كثري من الطوائـف  

 ..الضالة 

                                                        
  السابق ،املرجع )1(
  2/11اإلتقان ، ج)2(
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وهذا ما نلمسه فيما صنعه ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن، وابن تيميـة يف  
 اإلحكام، وحممد رشيد رضا الفتاوى، وابن القيم يف الصواعق املرسلة، وابن حزم يف

يف املنار والشنقيطي يف رسالة منع جواز ااز، غري أن أشدهم تطرفا يف اإلنكار هو 
ابن القيم، ورأيه يف الصواعق املرسلة نقيض لرأيه يف الفوائد املشوق، مما جعل فرضية 

ة مذاهبها، إنكار ااز من أجل صد التأويالت الفاسدة اليت بنت عليها الفرق الضال
وكان مدخلهم األكرب يف ذلك هو التعلق بااز، ولذلك صدق وصف ابن القيم له 

فصـل يف كسـر   : يف الصواعق بطاغوت ااز، حيث عقد له فصال مطوال بعنوان 
الطاغوت الثالث الذي وضعته اجلهمية لتعطيل حقائق األمسـاء والصـفات وهـو    

  )1("طاغوت ااز 

ح البن القيم تبني لنا أن الرجل، ومن كان يرى رأيه، إمنا وذا الرأي الصري   
كانوا يواجهون حربا عقائدية وفكرية فقد كانوا رواد حركة إصـالحية جتديديـة   

 محلت على عاتقها استرجاع قدسية النصوص الشرعية، ويف طليعتها القرآن الكرمي 

موعة الفتـاوى،  وأما ابن تيمية فقد عقد فصال مطوال عن احلقيقة وااز يف جم
من مفاسدها جعل عامة القرآن جمازا كما :" وقد صرح دفه اإلصالحي حني قال 

صنف بعضهم جمازات القراءات، وكانوا يكثرون من تسمية آيات القـرآن جمـازا،   
وذلك يفهم ويوهم املعاين الفاسدة وهذا إذا كان ما ذكروه من املعـاين صـحيحاً،   

س مبجاز جمازاً، وينفون ما أثبته من املعاين الثابتـة  فكيف وأكثر هؤالء جيعلون ما لي
ويلحدون يف أمساء اهللا وآياته كما وجد ذلك للمتوسعني يف ااز من املالحدة وأهل 

                                                        
  231/ 2خمتصر الصواعق املرسلة ،ج)1(
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وقد الحظ ابن تيمية على ابن عقيل تردده واضطرابه يف القول باـاز   )1(."البدع 
) احلنابلة خاصة(ء اإلسالم تارة ونفيه تارة أخرى، فهذا يفسر مرة أخرى اجتاه علما

 )2(.إىل إنكار ااز حفاظا على عقيدة السلف يف عدم فتح باب التأويل 

وأما ااز فمن جهته :"حيث قال )3(ونرى هذا االجتاه واضحا عند ابن قتيبة  
  )4( ."غلط مثري من الناس يف التأويل، وتشعبت م الطرق واختلفت النحل 

  :خامتـــة 

اخللوص إليه يف حبثنا هذا وما تطمئن إليه نفوسنا، هو أن إطـالق  إن ما ميكن 
ااز يف كتاب اهللا عز وجل دون قيد أو شرط ليس أقل إساءة للشريعة وأحكامهـا  
من إنكاره مجلة وتفصيالً أو محل القرآن الكرمي وآياته كلها على احلقيقـة، فـذاك   

  ..جحود وهذا تطرف، والشريعة مرتهة عن ذلك كله 

ذين أنكروا ااز يف القرآن الكرمي ليسوا على درجة واحدة من اإلنكـار،  فال
فمنهم من أنكره البتة، ومحل مجيع ألفاظ القرآن الكرمي على حقيقتها، وهؤالء كان 
لزاماً على عليهم أن يلجأوا إىل تأويل اآليات القرآنية لتتفق وما ذهبوا إليـه، وقـد   

عـد من املنكرين وهو يف احلقيقة يقـر بـه   تعسفوا كثريا ـ يف رأيناـ ومنهم من 
معىن دون اللفظ، والعربة باملعين وليست باأللفاظ واملباين، ويرون أن ال مانع مـن  

 محلها على احلقيقة أو صرفها وجود القرينة، وكانوا يتحاشون استعمال لفظ ااز 
                                                        

 20/458ابن تيمية، جمموع الفتاوى ، ج)1(
 20/266املرجع السابق ج )2(
 103،133ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ص )3(
  103املرجع نفسه  ص)4(
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ثبتني له، ففـيهم  وما يقال عن املنكرين للمجاز يف القرآن الكرمي، يقال عن امل
  . .الغالة يف إثبات ااز 

والذي منيل إليه أنه إذا وجدنا كلمة يف القرآن الكرمي أو السنة املطهرة، وجب 
علينا أن نفسرها باملعىن احلقيقي ما أمكن، باعتبار أن احلقيقة هي األصل، وأمـا إن  

ا باملعىن اـازي  وجدنا أن الكلمة ميكن تفسريها باملعىن احلقيقي كما ميكن تفسريه
أي يتساوى املعنيان، تظل احلقيقة هي الراجحة؛ ألن احلقيقة هي األصل وااز فرع، 

  .أما إذا تعذرت احلقيقة فيلجأ حينها إىل ااز وال مانع يف ذلك أصالً

ومهما يكن من أمر فإن إنكار ااز أو إثباته يف القرآن الكرمي تبقـى مسـألة   
نص قطعي، الثبوت والداللة، فالكل مـأجور ـ إن شـاء اهللا     اجتهادية مل يرد فيها

تعاىل ـ متى خلصت النيات يف خدمة هذا الدين وال ريب أن اختالف العلماء ـ   
 .قدميا أو حديثاًـ يعترب إثراء للتراث العريب اإلسالمي

وأخرياً، فهذا جهد املقلّ من الذين يرجون العلم واليقني، وإن مل يصيبوا منه إال 
واهللا ! لفتات، وال تقنع أنفسهم من العلم بالقليل، و لسان حال مههم هل من مزيدا

  ..املوفق للصواب والقول السديد

 قائمة املصادر واملراجع : 

اإلحكام يف أصول ، )هـ  631ت (اآلمدي، سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد  .1
  1985/هـ 1405العلمية، بريوت، لبنان، ط،األحكام، ضبطه الشيخ ابراهيم العجوز، دار الكتب 

، تأويل مشكل القرآن، شـرحه ونشـره   )هـ276ت (ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم  .2
  1981/هـ1401السيد أمحد صقر، ط الثالثة،
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ـ 728: املتـوىف  (ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  .3 ، ) هـ
  .1426/2005، 3أنور الباز وعامر اجلزار، دار الوفاء، ط: الكربى، حتقيق جمموع الفتاوى

، اخلصائص، حتقيق حممد علـي النجـار، دار   )هـ392( ابن جين، أبو الفتح عثمان بن اجلين  .4
  ) بدون تاريخ ( الكتاب العريب، بريوت، لبنان 

يف أصول األحكام، ، اإلحكام )هـ456ت (ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم  .5
  )م1980/هـ1400( إحسان عباس، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط. تقدمي د

تـأليف  ) هـ  685شرح منهاج الوصول للبيضاوي ت(ابن السبكي، اإلاج يف شرح املنهاج  .6
ن شعبا. حتقيق و تعليق د) هـ771(وولده تاج الدين عبد الوهاب )هـ 756(علي بن عبد الكايف السبكي

  .هـ مكتبة الكليات األزهرية القاهرة 1404ط أوىل.امساعيل
ـ 660ت(ابن عبد السالم، أبو حممد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم الشـافعي   .7 ، )هـ

  ). بدون تاريخ(طبعة دار احلديث القاهرة . اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع ااز
، الصحايب يف فقه اللغـة وسـنن   )هـ395(رياء ابن فارس، أبو احلسن أمحد ابن فارس ابن زك .8

  )1910ـ1328(املكتبة السلفية القاهرة، مطبعة املؤيد :العرب يف كالمها، دار النشر 
ابن القيم، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد ابن أيب بكر ابن أيوب الزرعي املعروف بابن القيم إمام  .9
  .آن، وعلم البيان، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، الفوائد املشوق إىل علوم القر)هـ751ت (اجلوزية 

، دالئل )م1093هـ471(اجلرجاين، عبد القاهر أبو بكر ابن عبد الرمحان اجلرجاين  .10
  .اجلزائر  1991ط ) األنيس(اإلعجاز، دار املوفم للنشر 

اجلرجاين، عبد القاهر، أسرار البالغة، تصحيح وتعليق السيد حممد رشيد رضـا دار   .11
  .لطباعة والنشر والتوزيعالفكر ل

بدر الدين ابن عبد اهللا الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممد : الزركشي  .12
  )م1980هـ1400(أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، 

ـ 538(الزخمشري، جار اهللا أبو القاسم حممود ابن عمر الزخمشري،  .13 ، أسـاس  )هـ
دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت،  بالغة، حتقيق األستاذ عبد الرحيم حممود، عرف بالكتاب أمني اخلويل،ال

  )بدون تاريخ (لبنان 
، اإلتقان يف علوم القرآن، )هـ911(السيوطي، جال ل الدين عبد الرمحان السيوطي  .14

  . 1973املكتبة الثقافية، بريوت لبنان،
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إجياز القرآن، حتقيق علي حممد البجـاوي، دار الفكـر   السيوطي، معترك األقران يف  .15
  .العريب 

، الرسالة،حتقيق حممد سيد الكيالين، )هـ204(حممد بن إدريس الشافعي :الشافعي  .16
  . ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة)م1983هـ ـ1403(الطبعة الثانية 

اد الفحول إىل حتقيق احلـق  هـ، إرش1255حممد بن علي الشوكاين ت : الشوكاين  .17
  .من علم األصول، دار املعرفة، بريوت، لبنان 

، منع جواز )هـ1393(حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، : الشنقيطي  .18
ااز يف املرتل للتعبد واإلعجاز، رسالة يف الد العاشر من أضواء البيان ط دار الكتب العلمية بريوت، لبنان 

)1996(  
  الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه،   .19
  عبد اجلليل حممد بدري، ااز وأثره يف الدرس اللغوي،  .20
عبد العال سامل مكرم، قضايا قرآنية يف ضوء الدراسات اللغوية، مؤسسة الرسـالة،   .21

  )م1988( 1بريوت ط
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  التراكمات الصوتية ودالالا يف التراكيب القرآنية

 -----  

  ثةـالعزيز أيت ا ، واألستاذة اللة مرمي بلغياألستاذ عبد 

  املغرب - مراكش -جامعة القاضي عياض  - كلية اآلداب 

 -----  

  : مقدمة

تندرج الدراسات األسلوبية اليت تعىن مبقاربة املستوى الصـويت يف األثـر   
، وهي املقاربة اليت تـروم  "األسلوبية الصوتية"األديب ضمن ما أضحى يسمى بــ

األصوات واإليقاع والعالقـة بـني   تقدمي حتليل أسلويب للنصوص األدبية يرصد بنية 
  .احلديث انطالقا من معطيات الدرس الصويت الصوت واملعىن

وتتجلى أمهية املكون الصويت يف كونه أول ما يقرع األمساع واآلذان قبل 
بلوغ املعاين إىل األذهان، وهلذه العلة جاءت املقومات الصـوتية أحـد الركـائز    
والدعامات البالغية واألسلوبية اليت ينبين عليها النص القرآين، يف تكامل وتناغم مع 

تعبري القرآين عناية بالغة على حنو اسـترعى انتبـاه   باقي املكونات، حيث أوالها ال
  .الدارسني والباحثني

ويعد مفهوم التراكمات الصوتية، باعتباره آلية فاعلة يف اشتغال وحتقـق  
كثري من املتغريات األسلوبية، من املفاهيم اليت أبانت عن كفاءا اإلجرائية والتحليلية 

  .آين واألعمال األدبية على حد سواءيف مقاربة الظاهرة الصوتية يف النص القر
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هدفنا من هذه البحث هو تقدمي دراسة أسلوبية صوتية للـنص القـرآين،   
معتمدين يف ذلك على جتليات التراكمات الصوتية وأبعادها الداللية، وقد اقتضـت  

األول حمور : الضرورة املنهجية أن توضع هذه املقالة يف مقدمة وأربعة حماور، وخامتة
رصد مفهوم التراكم الصويت وأشكاله ووظائفه، والثاين دراسـة حتليليـة   متهيدي ي

لنماذج من التراكمات الصامتية ووظائفها يف النص القرآين، أما الثالـث فدراسـة   
لنماذج من التراكمات الصائتية، واحملور الرابع دراسة للتراكمات املقطعية ودالالا 

  .يف التراكيب القرآنية

  ووظائفها راكمات الصوتية مفهومها وطرائق اشتغاهلاالت: احملور األول

يعد مفهوم التراكمات الصوتية من بـني املفـاهيم النقديـة اإلجرائيـة     
يستثمرها التحليل األسلويب على املستوى الصويت، وذلك لرصـد   التحليلية، اليتو

  .جانب من جوانب اشتغال املكون الصويت يف األعمال األدبية

  : مفهومها وطرائق اشتغاهلاالتراكمات الصوتية  .1

مجعك شيئا فوق شيء حىت جتعله ركامـا   مالركْ: "جاء يف لسان العرب
ويف  .1"وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع(...)  ،مركوما كركام الرمل والسحاب

  .2"تراكم السحاب إذا تكاثف: "مجهرة اللغة البن دريد

إن املعىن املعجمي ملفهوم التراكم، والذي يعين االجتماع والتكثيف، هـو  
نفسه الذي يشكل جوهر مصطلح التراكمات الصوتية، اليت تدل علـى اجتمـاع   

فمفهوم التراكم نفسه يتضمن النوع، "وتكاثف نوع من األصوات يف سياق معني، 
املعيـار الطبيعـي   فالتراكم الذي يكون كثافة ملحوظة هو تراكم نوع معني فوق 
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لوجوده يف اخلطاب غري الشعري، أو تراكم عدة أنواع من التوازن الصائيت والصاميت 
يرصف بعضها فوق بعض لتحقيق مستوى ملحوظ من الكثافة متميز عن املعيار العام 

  .3"يف اخلطاب التواصلي العادي

صامت أو صـائت أو   -يبدو أن التراكم الصويت هو بروز لعنصر صويت 
اخلطاب العـادي، فهـو   ملحوظا مقارنة بوتردده يف اخلطاب األديب ترددا  -ع مقط

فالتراكم الصويت يكون اختياريا يف "يتضمن معىن الكثافة الصوتية، والتكرير النوعي، 
بعض األحيان، وحينئذ فإنه من اللعب اللغوي، وقد يكون اضطراريا، حتتمه طبيعـة  

  .4"اإلمكاناتاللغة نفسها احملدودة 

ندرج التراكم الصويت ضمن مصطلح أعم هـو مصـطلح املوازنـات    وي
ضمن املوازنات كل تت"الصوتية، وهي من أبرز مظاهر اإليقاع يف النصوص األدبية، و

   .5"صور تكرار الصوامت والصوائت مستقلة أو ضمن كلمات

يظهر مما سبق أن مفهوم التراكمات الصوتية يتأسـس علـى التكثيـف    
التكرار، فهو انزياح صويت عن املعيـار اللغـوي املتمثـل يف    الصويت، ويتقاطع مع 

  :ركام على مستوينيإركام كمي أو نوعي، ويتحقق هذا اإلباخلطاب اليومي، وذلك 

األصـوات  (تردد العناصـر أو األنـواع التوازنيـة     :األول املستوى" 
ورمبا يف (، شعريبالنسبة للمعيار املتوسط لترددها يف اخلطاب غري ال )واموعات الصوتية

  .على اإلحصاءانب يعتمد وهذا اجل .يف اللحظة الشعرية املدروسة) أيضا املعجم

  .6"تراكم األنواع املترددة ووقوع بعضها فوق بعض :املستوى الثاين
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 :فالتراكم الصويت يشتغل يف اخلطاب األديب على صـعيدين متكـاملني  
ت، والتراكم املركب ويرتبط التراكم املفرد حيث يتحقق تراكم صوت أو عدة أصوا

  .  بكم النوع أو األنواع املتراكمة

  أشكال التراكمات الصوتية وأنواعها  .2

تشـمل   يتسم اخلطاب األديب على املستوى الصويت مبتغريات أسـلوبية، 
، )املغلقة/ املفتوحة(، وأنواع املقاطع )لفونيماتا(فئات الصوتيمات التوزيع النسيب ل"

والسـجع والقافيـة،    ...بأنواعه واجلناس ...،الصيغ املوحيةو ،والتشاكل املقطعي
، وميكن للتراكم الصويت أن يكون آلية فاعلة يف اشتغال وحتقـق  7.."سوحسن اجلر

  .املتغرياتهذه كثري من 

   : ويف هذا الصدد ميكن احلديث عن ثالثة أشكال من التراكمات الصوتية

  : أـ التراكم الكمي

تراكمات مع التكرار، ألنه يتحقق بتكرير صوت يتقاطع هذا النوع من الو
أو جمموعة أصوات صامتة أو صائتة يف سياق معني، بعبارة أخرى هو هيمنة صوت 
أو جمموعة أصوات على التشكيل الصويت للنص، وقد حيدث هذا التراكم أيضا على 

املقطعـي   بناءاملقطعي، وذلك بتراكم مقطع معني وهيمنته على ال التشكيل مستوى
  .لنصل

  : أنه ميكن رصد ثالث حاالت من التراكم الكمي ويرى بعض الدارسني
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وهو تكرار صوت واحد صامت أو مصـوت  : التكرار البسيط " .1
، وذلـك  طويل، ويصدر عن مثل هذا التكرار إيقـاع خافـت  

 ).كتبت إليك من بلدي(كتكرار الكاف يف قولنا 

يتالزمـان أو  ويتمثل بتكرار صامتني : التكرار التركييب املؤتلف .2
يفترقان، وميكن أن يتسع هذا التكرار إىل تكـرار أكثـر مـن    

} فَاسـلُكي سـبلَ ربـك ذُلُـالً     {: ، كقوله تعـاىل صامتني
 .)69:النحل(

ويتمثل بتكرار صامت ومصوت طويل : التكرار التركييب املختلف .3
يتالزمان أو يفترقان، وميكن أن يتسع هذا التكرار إىل أكثر مـن  

  :تكرار الالم واأللف يف الشطر األول من هذا البيت، كذلك

 8"وكل نعيم ال حمالة زائل**   أال كل ما خال اهللا باطل

إىل أن الصـوت   حعندما أمل ،إدريس بلمليحعند  هاجند نفسها واإلشارة
املتراكم قد يدخل يف عالقات مع أصوات أخرى، فينتج عن ذلك تراكم بسـيط يف  

ولكننا ال نعترب التراكم الصويت جمرد تـردد لصـوت   : "مقابل تراكم مركب، يقول
وإمنا منيل إىل االعتقاد بـأن  (...) واحد يسفر عن بؤرة داللية وهامش هلذه البؤرة 

  .9"لعالقات املختلفة بينه وبني غريه من األصواتالصوت يتراكم يف إطار من ا

ويتحقق التراكم الكمي على املستوى املقطعي أيضا، وذلك إما بتـراكم  
وهيمنة مقطع معني على التشكيل املقطعي للخطاب، وذلك بالنظر إىل أنواع املقاطع 

وقد يتحقق بتراكم نوعني مـن املقـاطع غـري    . العربية ونسبة شيوعها يف الكالم
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هيمنة مقطعني أحدمها قصري واآلخر طويل، أو أحـدمها مفتـوح    ، مثلاملتجانسة
  .واآلخر مغلق

  :ب ـ التراكم النوعي

أو  ويرتبط هذا التراكم بتكرار أنواع متجانسة من الصوائت أو الصوامت
املقاطع، ومن مث فقد ال يتراكم صوت حمدد، ولكنه يدخل يف جمموعة كـبرية مـن   

ويتحقق هذا التراكم أساسا على مستوى . املهيمنة على السياقاألصوات املتراكمة و
  .أو املقاطع صفات األصوات

قد تتراكم الصوائت الطويلة أو القصرية أو األمامية  فعلى املستوى الصائيت
، فيمكن الفصل بـني  الصاميت ستوىاملأما على . أو اخللفية أو املنفتحة أو املستديرة

  .اكم الصفات الفردية تراكم الصفات املتقابلة، وتر

  : تقابلةـ تراكم الصفات امل

 /اجلهـر (: هـي  يف مخس ثنائيات الصفات املتقابلة يف أصوات اللغة العربيةتصنف 
، )اإلصـمات  /الذالقـة (، و)الترقيق /التفخيم(، و)االحتكاك /واالنفجار(، )اهلمس

  .سيأيتولذلك داللته األسلوبية اليت سنوضحها فيما ، )االنفتاح /واإلطباق(

  :ـ تراكم الصفات الفردية

 :والصفات الفردية هي اليت ليس هلا مقابل أو ضد، وأهم هذه الصـفات 
  .الصفري، والقلقلة، والتكرير، والتفشي
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وأما التراكم النوعي على املستوى املقطعي فيتحقق بتراكم نـوعني مـن   
، وهلـذا  ، أو من حيث الطـول واإلغالق االنفتاحاملقاطع املتجانسة إما من حيث 

وجتـدر   .اخلطـاب  يف هـيمن التراكم املقطعي دخل كبري يف حتديد نوع اإليقاع امل
إحصائية، مبعىن أن بعض األنـواع   ااإلشارة إىل أن التراكم النوعي قد ال يكون نسب

الصائتية أو الصامتية أو املقطعية قد ال تتراكم كميا ولكنها حتقق بروزا صوتيا ومسعيا 
  .ا دالليةوإدراكيا مينحها قيم

  :ج ـ التراكم املوقعي

ونقصد بالتراكم املوقعي تكثيف األصوات أو املقاطع املتراكمة يف مواقع 
وهذا النوع من التراكم  ،متناظرة ومتقابلة كما يف االستهالل أو القافية والفاصلة مثال

أكثر بروزا من  ةخيلق توازيا وتقابال يف الكالم، كما جيعل األصوات واملقاطع املتراكم
  .غريها، نظرا ملوقعها املتميز يف السلسلة الكالمية

كما ذهب إىل ذلك  ميكن لألصوات يف الكلمات أن حتقق تراكما موقعياو
وهناك صنف ثالث من املوقع يتصرف فيه الشاعر ليس يف : "يف قوله حممد العمري

مبواقع األصوات من  إطار العروض أو التركيب بل يف إطار لعبة فنية مكانية، ويتعلق
  .10"الكلمات

وهذا يعين أنه عندما تكون األصوات املتراكمة يف بدايـة الكلمـات أو   
، فتكـون أكثـر   يؤهلها أن تكون بؤرة صوتية ذات أبعاد داللية فإن ذلك ،ايتها

  .وضوحا وبروزا
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القرب والبعد يف الفصل بني نوعني مـن   ةسيميائي حممد مفتاحويستثمر 
واملهم لدينا ": يقول منفصل، األول ترديد متصل واآلخر ترديد: راكمالتكرار أو الت

من هذا  ليهما، ولكخأن االتصال يعين االتصال الزماين واملكاين، واالبتعاد يعين ترا
فإذا تتابعت الكلمات املتطابقة أو املتقاربـة   ،تأثريه يف املتلقي االتصال وهذا االبتعاد

، وإذا فصل بينهما فاصل االنتباهكانت تعين احلث أو الكف بسرعة أو إعارة  صوتيا
  .11"فإن اهلدف املتوخى من التكرار مرغوب فيه ولكنـه يف زمـن دوري متثاقـل   

فاالتصال أو التقارب بني مواقع األصوات املتراكمة له داللته وأثره يف املتلقي علـى  
ن كانت له داللته اخلاصة، واألمر نفسه خالف االنفصال والتباعد الذي خيف أثره وإ

أو يصدق على املقاطع املتراكمة فعندما تتراكم على نسب زمانية أو مكانية متقاربة 
  .اإليقاعي والداليل أوضح وأجلى هايكون أثر ،ويف مواقع بارزةمتقابلة أو منتظمة، 

  : الوظيفة األسلوبية للتراكم الصويت -3

 من اللذة واملزية يف العمل األديب، فهـو  املكون الصويت بشطر كبري تصخي
ميثل أحد العوامل احلامسة يف خلق البعد اجلمايل، ويؤدي التراكم الصويت، سواء كان 
تراكما كميا أو نوعيا أو موقعيا، إىل بروز قيمة أو جمموعة من القيم الصوتية الـيت  

عامال مـن  "ا تعد تكون هلا تداعيات داللية ومعنوية، فالتراكم والكثافة يف حد ذا
عادي بالنسبة ملستعمل اللغة،  عوامل الربوز والظهور، فاملواد اليت تتكاثف بشكل غري

إن الكثافة والتراكم يعتربان : "حممد العمري، يقول 12"كفيلة بإثارة االنتباه بكميتها
الشرط األول لربوز املوازنات وفاعليتها، وهذه القضية تكاد تكون بديهيـة عنـد   

  .13"يف هذا املوضوع مهما اختلفت الزاوية اليت ينظرون منها الباحثني
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من هذا املنطلق ميكن احلديث عن وظيفتني أساسيتني للتراكم الصويت يف 
  .، والثانية هي الوظيفة الدالليةوسيقيةاألوىل هي الوظيفة امل: العمل األديب

 : الوظيفة املوسيقية  - أ

سبب من أسباب التـوازن  يكاد جيمع الدارسون على أن التراكم الصويت 
املوسيقي يف الكالم، وعنصر من عناصر اإليقاع، الذي خيلق لذة يف املسموع، وهذا 

فكما أن عودة النقرة علـى الـوتر حتـدث    "األثر شبيه بتجاوب األنغام املوسيقية، 
التجاوب مع سابقتها، فتأنس األذن بازدواجهما وتآلفهما فإن عـودة احلـرف يف   

هذا األنس، لو مل يكن لعودته مزية أخرى تعود إىل معناه، فإذا  الكلمة تكسب األذن
كان مما يزيد املعىن شيئا، أفاد مع اجلرس الظاهر جرسا خفيا ال تدركه األذن، وإمنا 

   .14"يدركه العقل والوجدان وراء صورته

يؤدي تكـرار  : "هذه الوظيفة بالقول عبد احلميد زاهيدأستاذنا  ويؤكد
تلفة اختالفا حمدودا إىل تشكيل إيقاع معني يف السلسلة الصوتية أصوات متشاة أو خم

إذا هو العامل الفاعل يف اإليقاع الداخلي للكـالم  واملقطعي فالتراكم الصويت . 15"
أن كثريا من احلسن واالنسجام " وموسيقاه، ومناط احلسن واملزية يف السمع، وذلك

اد مناسبة لسالمة اجلرس وصحة الصويت ينشأ عن تكرير احلرف يف الكلمات على أبع
اإلشارة إىل أن هناك  ،ولعل من اجلدير بالتنبيه .16"اإليقاع يف بناء اجلملة أو النسق

تراكمات صوتية يكون هلا تأثري عكسي، فتؤدي إىل تنافر التـأليف، والبشـاعة يف   
السمع، ورداءة اإليقاع واملوسيقى، وذلك حينما تكون األصوات املتراكمـة غـري   

  .بة وال متالئمة األجراسمتناس
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 :الوظيفة الدالليةـ  ب

ا يصطلح عليه يف الدراسة مبترتبط الوظيفة الداللية للتراكمات الصوتية 
، أي توظيـف  "الرمزية الصـوتية "أو " القيم التعبريية لألصوات"األسلوبية ب

حـذو  "األصوات لإلحياء ببعض الدالالت املخصوصة، أو ما مساه ابـن جـين   
  ". األصوات على حذو حمسوس األحداثمسموع 

الداللة الكامنـة يف بعـض   : "ويطلق مفهوم القيم التعبريية ويراد به
أصوات اللغة ويف بعض التراكيب الصوتية ويف بعض الكلمات املوحية، حيـث  

فيها علـى  ) التلفظ(يرتبط فيها اللفظ باملعىن، وتدل عمليات النطق واإلصدار 
عبد احلميـد   األستاذ ويـذهب . 17"ا كان أو كلمةداللة الوحدة اللغوية صوت

هي يف احلقيقة إال انطباعات إدراكيـة   ما"إىل أن هذه الرمزية الصوتية،  زاهيد
ا املستمع انطالقا من طبيعة الصوت ذاته، فالطبيعة النطقية الفزيولوجية  يشعر

  .18"للصوت هي اليت تكسبه هذه اخلصائص

االنطـالق  هو  عبد احلميد زاهيد ذستااألإن املنهج الذي ينطلق منه 
من الطبيعة النطقية والفزيولوجية لألصوات عند منحها دالالت رمزية، ألن ذلك 

انعكاسـا  يف هذه احلال ميكن الصوت من حتقيق ذاته، فتكون القيمة التعبريية "
حممد مفتاح وجود تراكم صـويت يف   ستاذ، بينما يشترط األ19"للماهية الصوتية
أن هناك شرطا ضروريا ولكنه غري كاف، وهو  ىعل: "س، يقولالسياق املدرو

  .  20"تراكم أصوات معينة أكثر من غريها يف البيت أو يف املقطوعة أو يف القصيدة



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 99صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

وتتنوع القيم التعبريية لألصوات حبسب موقعها من الكالم إىل نوعني، 
اكي على صوت أو أكثر حي تاشتمل فردة، إذااملكلمة على مستوى التأيت "فقد 

عدد من  على تعزالسياق، وتوجزء من إىل  ت احملاكاةمتدا ورمبا (...)احلدث،
يظهر أن انتشـار  . 21"تصويرا عاما ، حبيث تصور يف جمموعها احلدثمفرداته

الرمزية الصوتية يف السياق اللغوي يعتمد أساسا على التراكم والكثافة الصوتية، 
التشكيل الصويت للسـياق،   ىوذلك إما بتراكم صوت واحد بشكل مهيمن عل

ة أو املتجانسة يف صفاا اشوإما بتراكم جمموعة من األصوات املتضارعة أو املت
وأجراسها، فترخي ظالهلا على السياق ومتنحه داللـة إحيائيـة مسـتمد مـن     

  .خصائصها الصوتية املتقاربة

ت وأما الوظيفة الداللية للتراكم املقطعي، فترتبط أساسا مبفاهيم وآليا
الطول والقصر واالنفتاح واالنسداد يف املقاطع، فهي متنح التشـكيل املقطعـي   

ملا كانت الكلمات تتكون من " تنغيمات موسيقية وإيقاعية يتم ربطها باملعىن، إذ
مقاطع متتابعة وكان لكل مقطع مساته الصوتية املتميزة، كان ترتيب هذه املقاطع 

أثر يف إحداث أنواع مـن املوسـيقى   يف الكلمات وتواليها على نسق معني ذا 
  . 22"الداخلية تتناسب واألفكار اليت تعرب عنها وتصورها

  التراكمات الصامتية وداللتها يف التراكيب القرآنية :احملور الثاين

يف التراكيب واآليـات   عامة، والصامتية خاصة، لعل التراكمات الصوتية
ا النص القرآين خللق التوازن الصـويت  األسلوبية اليت يوظفه لياتالقرآنية من أبرز اآل

وقد بلغ هـذا  . والتنغيم املوسيقي، وإغناء النظام اإليقاعي وتكثيف الداللة واإلحياء
األسلوب من الربوز والتواتر درجة ملفتة للنظر فتنبه له الدارسون قـدميا وحـديثا،   
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فـإن  وسنقدم هنا بعض النماذج للتمثيل ال للحصـر، وإال  . وعلقوا عليه ودرسوه
  .املقالسعها ياالستقصاء حيتاج إىل دراسة مطولة ال 

بِسلَامٍ منّا  قيلَ يا نوح اهبِطْ{ : ومن ذلك تراكم صوت امليم يف قوله تعاىل
 ـيمأَل ذَابا عّنم مهّسمي ّثُم مهعّتمنس مأُمو كعم نّممٍ ملَٰى أُمعو كلَيع كَاتربو {

  )48:هود(

من أصوات اآلية،  %30فقد تكرر هذا الصوت يف اآلية ست عشرة مرة، أي بنسبة
وهذه الكثافة والتراكم الكمي له وظيفته املوسيقية والداللية، وقد أشار القلقشندي 

اجتمع فيه ست عشرة ميما يف آيـة  : "يف صبح األعشى إىل الوظيفة املوسيقية بقوله
يمات يف موضع وميمان يف موضع، مع ما اشتمل عليه واحدة قد تالصق منها أربع م

  .23"من الطالوة والرونق الذي ليس يف قدرة البشر اإلتيان مبثله، واهللا أعلم

مصدر هذه الطالوة والرونق من الناحية الصوتية إىل ما يتسم بـه  يرجع و
 فهو من األصوات الرنينية واملذلقة ،صوت امليم من الصفات النطقية واألكوستيكية

مع ما يصحبها من غنة، وذلـك   ،والشبيهة بأحرف املد خلفتها وعذوبتها يف السمع
باإلضافة إىل الوضوح السمعي املشترك بني وعند مرور اهلواء عرب التجويف األنفي، 

جند متاثال على املسـتوى األكوسـتيكي يف بنيـة أحزمتـها     "امليم وحروف املد، 
ارة أخرى، مما تارة ومتتالية تات موزعة جاءت هذه امليم"، ومن مثة فقد 24"الصوتية

  .25"كسب اآلية موسيقى رنانة تستقر يف القلب قبل األذنتجعلها بنظامها هذا 

وأما التأويل الداليل هلذا التراكم فنستشفه من السمات النطقية لصـوت  
اللني ليسمح للهواء باملرور  نكامليم فهو صوت ينطق باجتماع الشفتني مع إنزال احل
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معربا متام التعبري عـن  (...) يأيت اجتماع هذه امليمات " التجويف األنفي، لذلكمن 
اجتماع تلك األمم واستقرارها يف ذلك العمران اجلديد الذي تبشر به هـذه اآليـة   

  .26"الكرمية

اليت متيز صوت امليم على املستوى النطقـي، تـدعم   " الزم"ولعل خاصية 
الناطق يزم شـفتيه عنـد   "ضمام، وذلك أن بشدة هذه الداللة على االجتماع واالن

  . 27"النطق بامليم ويطبقهما إطباقا شديدا حىت مير اهلواء كله عرب التجويف األنفي

إن : "إبراهيم شادي معربا عن اإلحياء الرمزي هلذا التراكم الصويت ويقول
من اآلية بأدائها الصويت تعكس ما كان عليه أصحاب نوح عليه السالم والذين معه 

اجتماع وانضمام حول مبدأ واحد وعقيدة واحدة، واالجتماع حول مبدأ وااللتفاف 
وخصوصا  ،حوله يولد يف نفوس اتمعني إحساس االنتماء الشديد والضم واللصق

 .28"يف مثل تلك الظروف اليت كان عليها أصحاب نوح يف السفينة

النضـمام  ولعل األداء الصويت الذي يعكس هذا االجتماع واالحتـاد وا 
وااللتفاف، يسهم فيه بشكل بارز تراكم صوت امليم ذي اخلصائص النطقية الـيت  
سبقت اإلشارة إليها، وهي الزمة واجتماع الشفتني، وتكراره ذه النسـبة العاليـة   

  .يثبت هذا االجتماع ويعضده

 النّارِ علَـى  في يوم يسحبونَ { :ومن مناذج التراكم الصاميت قوله تعاىل
ففي هذه اآلية تكررت السني ثالث مرات ) 48:القمر(} وجوههِم ذُوقُوا مسّ سقَر

وهو تراكم كمي ونوعي يف اآلن نفسه، وذلك بالنظر إىل موقع السني يف كلمـيت  
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ايتها مينحهمـا بـروزا   بدفوقوع إحدامها يف اية الكلمة واألخرى يف ) مس، سقر(
  .ضوح مبا تتسم به السني من الصفريوزمخا صوتيا جليا، ويزداد هذا الو

، حيمل داللـة  ةصوتيمجالية وتراكم السني هنا باإلضافة إىل ما خيلقه من 
حينما نتأمل السمات الصوتية حلرف السني مبالـه  "ـاآلية، ف سياقتناسب وترمزية 

نستشعر مدى مناسبة هذا الصوت به،  النطق تبدو واضحة عندمن طبيعة احتكاكية 
املهموس لسياق اآلية ومعناها، حيث يتهكم بالكافرين حينما تأكل النار االحتكاكي 

 أجسادهم مبجرد املماسة هلا ويأيت حرف السني مبا فيه من احتكاك وصفري وكأنـه 
حكاية لصوت احتكاك تلك النريان بأجساد هؤالء الكافرين، بل إننا لنستشعر عند 

ية صوت الشيء الـذي يشـيط   حكا" مس، سقر"النطق ذه السينات املتتالية يف 
وحيترق عند تسليط النريان عليه، وميكن أن تتذوق ذلك بنفسـك بتكـرار تلـك    

  .29"وتأمل هذا املعىن عند النطق ا يف هذا السياق ،السينات

: ومن شواهد التراكم النوعي، تراكم الظاء والضاد والقاف يف قوله تعاىل
}ا غَليظَ الْقَلْبِ النفَظ تكُن لَووكلوح نوا مففي هذه ) 159: آل عمران(} فَض ،

اآلية تراكمت أصوات مستها اإلطباق والتفخيم، وينتج عن هذا اإلطباق والتفخيم، 
حياكي فظاظـة  "قوة اجلرس وغلظ الصوت على املستوى السمعي، وهو األمر الذي 

–اعدمها القلب وخشونة الطبع، وذلك آت من األثر السمعي املفخم للصوتني، سيس
  .30"يف ذلك التفخيم اجلزئي للقاف وشدما -أي الظاء والضاد

هذه األصوات خشنة غليظة، نابية يف السمع، لتربز نضيف إىل ذلك أن و
ولكي تنفي عن النيب صلى اهللا  ،ونفورهم عنه ،قلْنبو اإلنسان اجلايف الغليظ عن اخلَ

  .داة للعاملنيعليه وسلم خشونة الطبع وجفاء القلب، فهو الرمحة امله
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ومن مالمح التراكم الصاميت يف اآليات القرآنية، كثافة صـوت النـون   
ٱلَّـذين   {:آل عمـران سـورة  وهيمنته على الدعاء القرآين يف قوله تعاىل يف آخر 

 وبِهِمنلَٰى جعوداً وقُعاماً ويق ونَ ٱللَّهذْكُرآ ينبضِ رٱَألرو تٰوٰملْقِ ٱلسي خونَ ففَكَّرتيو
ربنآ إِنك من تدخلِ ٱلنار فَقَـد  { }ما خلَقْت هذا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

 نم نيملظَّالا لمو هتيزارٍأَخصـواْ  } { أَننأَنْ آم انِإلميي لادنياً يادنا منعمآ سنآ إِننبر
ربنا وآتنا ما { بِربكُم فَآمنا ربنا فَٱغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع ٱَألبرارِ
ـ   يعٱلْم ـفلخالَ ت كإِن ةاميٱلْق موا يزِنخالَ تو كلسلَٰى را عندتعاآليـات ( }ادو :

، وهذا التراكم شديد املناسبة إيقاعيا ودالليا، ملوقف الدعاء، فصوت )194إىل191
تصال طرف اللسان باللثة، اتصاال حمكما مينع مـرور  يتم إنتاجه عن طريق ا"النون 

، وهذا املرور 31"اهلواء، وختفيض الطبق اللني ليسمح مبرور اهلواء من جتويف األنف
. تصحبه غنة مجيلة، فإذا أضفنا إىل ذلك صفة اجلهر أدركنا هذه املناسبة بوضـوح 

تصاحبه مشاعر التضرع هذه الصفة الغنائية التطريبية للنون تناسب الدعاء الذي "ـف
  .32"الصادقة 

مث : "معلقا على عذوبة هذا الدعاء ومجاليته الصـوتية  سيد قطبويقول 
تنطلق ألسنتهم بذلك الدعاء الطويل، اخلاشع الواجف، الراجف املنيب، ذي الـنغم  

والشـك أن   33".ب، واحلرارة البادية يف املقاطع واألنغـام االعذب، واإليقاع املنس
أثـر   ،وجرس حسـن  ،ون وما فيه من رنة عذبة، وغنة مستعذبةلتراكم صوت الن

  .باودخل يف هذا النغم واإليقاع املنس

وال يقف التراكم الصاميت عند مستوى اآليات والتراكيب املفردة، بـل  
يتجاوز ذلك إىل مستوى السور، ومن ذلك تراكم صوت السني يف سورة النـاس،  
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ـٰه ٱلناسِ} { ملك ٱلناسِ { }قُلْ أَعوذُ بِرب ٱلناسِ { :يقول تعاىل من شر  } { إِلَ
 . }من ٱلْجِنة وٱلنـاسِ  { }ٱلَّذى يوسوِس في صدورِ ٱلناسِ } {ٱلْوسواسِ ٱلْخناسِ

، وهذا التـراكم لـه   15%فقد تكررت السني يف السورة عشر مرات، أي بنسبة 
مبجرد التالوة، وتنسجم مع ما حيملـه  داللته اإليقاعية واإلحيائية اليت يدركها احلس 

السني من صفات صوتية كاهلمس والرخاوة واالحتكاك، وهي كلها صفات صوت 
، فهي ال تكون إال مهسا خفيا، كما أن اشيطاني فعالباعتبارها تتناسب مع الوسوسة 

صاحبها يلقيها رخوة سهلة لينة، وال يلبث تأثريها مع التكرار واإلحلاح، يكون بالغا، 
اقرأها متوالية جتد صوتك حيدث وسوسة كاملة تناسـب جـو   : "سيد قطبيقول 

  .34"السورة، جو وسوسة الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس

أكرب منوذج يوضح ما ميكن أن ينهض " ق"صويت لسورة ولعل التشكيل ال
به التكثيف الصاميت لصوت أو جمموعة من األصوات، من وظيفة موسيقية ودالالت 

حيققه تكرار القاف مخس وستني مرة يف آياا تراكم كمي إحيائية، ففي هذه السورة 
لباء والـدال  يتحقق يمنة أصوات ا وتراكم نوعيالبالغ عددها مخس وأربعني آية، 

ومجيعها تشترك يف صفيت اجلهر واالنفجار، باإلضافة إىل باإلضافة إىل القاف، واجليم 
يتمثل يف موقع األصوات املتراكمة الذي يرتبط غالبـا  وتراكم موقعي ، صفة القلقلة

بالفاصلة، وهو موقع حساس لكون صوت الفاصلة يتردد يف حس السمع عند الوقف 
هذه األصوات القوية و. اك والوجدان أكثر من أصوات احلشوعليه، فيستقر يف اإلدر

: جتعل إيقاع السورة شديدا، ووقعها على السمع واإلدراك قويا، يقول السيد قطب
وحني تعرض مثل هذه السورة، فإا ال حتتاج إىل جبار يلوي األعناق على اإلميان، "

اإليقاعات علـى القلـب    وفيها من. ففيها من القوة والسلطان ماال ميلكه اجلبارون
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وقد أملع الزركشـي إىل هـذا املعـىن     .35"البشري ما هو أشد من سياط الشياطني
إن كل معاين السورة مناسب ملا يف حرف القاف من الشدة واجلهر والقلقلة :"بالقول

 .36"واالنفتاح

  التراكمات الصائتية ودالالا يف التراكيب القرآنية: احملور الثالث

الصوائت القصرية وهي الفتحة والضمة : تنقسم الصوائت يف العربية إىل صنفني مها  
والكسرة، والصوائت الطويلة وهي األلف والواو املسبوقة بضمة واليـاء املسـبوقة   
بكسرة، ويتجلى دور الصوائت يف السلسلة الكالمية يف كوا تشكل االنفتاحـات  

ومن مثـة فـال   . اليت تشكل االنسداداتواالنفراجات النطقية، يف مقابل الصوامت 
ألن سر وجود احلركات "ميكن تشكيل سلسلة كالمية مكونة من االنسدادات فقط،

  .37" حىت نتمكن من نطقها) احلروف(يف اللغات هو االنفراج بني تلك االنسدادات 

  : وميكن مقاربة قضية التراكمات الصوتية على املستوى الصائيت من زاويتني
وىل مقطعية حيث تعترب الصوائت قصرية كانـت أو طويلـة، وحـدات    الزاوية األ

مقطعية، وتراكمها يكون ذا وظيفة إيقاعية، ودالالت رمزية مستمدة من خصائصها 
الصوتية والنطقية، والزاوية الثانية تطريزية، وتستمد الدالالت الرمزية ممـا حتملـه   

  .الصوائت من نربات إحلاحية وتنغيمات

 :لقصريةتراكم الصوائت ا  - أ

ومن مناذج هذه الظاهرة تراكم الفتحة وهيمنتها على التشكيل الصـائيت  
الَّـذي أَنقَـض   *ووضعنا عنـك وِزرك *أَلَم نشرح لَك صدرك{ لسورة الشرح، 

كرظَه*ككْرذ ا لَكنفَعرا* ورسرِ يسالْع عفَإِنَّ م *رسرِ يسالْع عاإِنَّ م *  غْـتفَإِذَا فَر
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بصفَان *غَبفَار كبإِلَى رتسـعا  حيث بلغ عدد الفتحـات فيهـا حـوايل     .}و
ضـمات، أي بنسـبة   ) 4(كسرات وأربـع  ) 9(فتحة مقابل تسع ) 49(وأربعني
  . ، وهي نسبة عالية جدا79%

وتعد الفتحة أطول الصوائت القصرية مدة، حيث يكون جمرى اهلواء شديد 
أثناء إنتاجها، وهذا ما جيعل تراكمها مناسبا ملعاين االنفتاح، داال على الرضا  االنفتاح

ففيها ظـل العطـف   "واالنشراح، وهي املعاين والدالالت اليت متأل سورة الشرح، 
وفيها استحضار مظاهر  -صلى اهللا عليه وسلم-الندي، وفيها روح املناجاة للحبيب

ها البشرى باليسر والفرج، وفيها التوجيه إىل العناية، واستعراض مواقع الرعاية، وفي
  . 38"سر اليسر وحبل االتصال الوثيق

ومن ذلك أيضا انتشار الفتحة وتراكمها يف دعاء املؤمنني يف اجلنة، يف قوله 
} وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنّا الْحـزنَ إِنَّ ربّنـا لَغفُـور شـكُور     {: تعاىل

تسع عشر فتحة، يف مقابل سـت ضـمات، وأربـع    "ففي هذه اآلية ) 34:رفاط(
كسرات، ولعل ذلك يرد إىل الفرحة الغامرة اليت يكون عليها املؤمنـون يف اجلنـة،   
حيث يقتضي الفرح االنفتاح واالنطالق والنشوة، مما ينسجم مع الفتحة يف نطقها، 

ـ    (...)  هم يف االنبسـاط  فاأللفاظ يف خفة حركاـا أشـارت إىل واقـع نفوس
ومن مظاهر احلرص على جو االنشراح واالنفتاح والسرور واحلبور . 39"واالسترسال

بضمة فسكون، ) احلُزن(بفتحتني بدل ) الْحزن(يف هذا الدعاء، اختيار التعبري بلفظ 
فاجلو كله يسر وراحة ونعيم، واأللفاظ خمتارة لتنسـق جبرسـها   "يقول سيد قطب 

بل . ال يتكأ عليه بالسكون اجلازم) احلزن(حىت . و احلاين الرحيموإيقاعها مع هذا اجل
 .40"بالتسهيل والتخفيف) احلَزن(يقال 
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 :تراكم الصوائت الطويلة  -  ب

  :تتصف الصوائت الطويلة يف علم األصوات بصفتني مائزتني

  .الوضع التشرحيي احلر، وعدم وجود احتكاك يف أثناء األداء: األوىل"

  .41"قوة إمساع عالية جدا تفوق قوة إمساع الصوامت بكثريكوا متلك : الثانية

وإذا كانت الوظيفة اإليقاعية للصوائت الطويلة يف القرآن الكرمي تتحـدد  
أساسا يف الترمن والتطريب، ومتكني القارئ من التحبري والتجويد، فإنه ال ميكن فصل 

ومتمكنة فيه، ومن  وظيفتها الداللية عما حتمله من ظواهر تطريزية، مرتبطة بالسياق
مث فتراكمها يف حالة الفرح يعرب عن الفرح العارم ويف حالة الوعيد والتهديد يفيـد  

  .الغضب الشديد وهلم جرا

ومن بني املواقف القرآنية اليت تعرف تواترا يف تراكم الصوائت الطويلـة،  
 موقف الدعاء، حيث تتراكم املدود بشكل ملفت ميأل جو الدعاء باخلشوع وصدق

الَ يكَلِّف ٱللَّه نفْساً {: قوله تعاىل1ومن ذلك دعاء املؤمنني يف سور البقرة يف . الطلب
إِالَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما ٱكْتسبت ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينآ أَو أَخطَأْنـا  
ربنا والَ تحملْ علَينآ إِصراً كَما حملْته علَى ٱلَّذين من قَبلنا ربنا والَ تحملْنا مـا الَ  
ـنا فَٱنصـرنا علَـى ٱلْقَـومِ      طَاقَةَ لَنا بِه وٱعف عنا وٱغْفر لَنا وٱرحمنآ أَنت مولَـٰ

رِينمدا صوتيا، منها ) 28(ففي هذا الدعاء مثانية وعشرون ) 286:ةالبقر( }ٱلْكَاف
باأللف، واأللف أوضح الصوائت الطويلة وأشدها انفتاحـا،  ) 23(ثالثة وعشرون 

                                                        
1  
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ويف هذا املد ما فيه من الترمن وتطويل النفس وإشباعه، إظهار التضرع واخلشـوع،  
أعماق النفس اليت أتعبها والتدلل واخلضوع، إضافة إىل امتزاجه بالنشيج املتصاعد من 

احلمل الثقيل، وترجو التخفف منه، فهي تتربأ مما صدر منها حال اخلطـأ والسـهو   
  .والنسيان وتطلب العفو والرمحة والغفران

وإدراكهـم  . وهو دعاء يصور حال املؤمنني مع رم: "يقول سيد قطب
ق ظهورهم لضعفهم وعجزهم، وحاجتهم إىل رمحته وعفوه، وإىل مدده وعونه وإلصا

إىل ركنه والتجاءهم إىل كنفه، وانتسام إليه وجتردهم مـن كـل مـن عـداه،     
كل أولئك يف نغمة وادعة ... واستعدادهم للجهاد يف سبيله واستمدادهم النصر منه 

  . 42"واجفة تصور بإيقاعاا وجيب القلب ورفرفة الروح

الـدور   وقد مر بنا دعاء املؤمنني يف آخر سورة آل عمران، وال حظنـا 
اإليقاعي والداليل لتراكم صوت النون فيه، وهو يتضمن نوعا آخر مـن التـراكم،   
ويتجلى يف تراكم الصوائت الطويلة وخاصة األلف، وقد علق عليه أحد الدارسـني  

تنهال على اآلذان مـدود  (...) وفَور االستماع إىل الدعاء اخلاشع املنيب : " بالقول
يدا مجاعيا يتصاعد إىل السماء ويتضرع إىل اهللا يف نغمة تطلق األعنة للخيال ليمثل نش

واحدة تعلو معا وبط معا، وهي نغمة يستشف من طوهلا واسترخاء إيقاعها عمـق  
التأثر الوجداين، وحرارة التوجه اإلمياين، فأصوات املد هنا متنح القـارئ إطالـة يف   

االستغراق والتدبر يف النطق، وعذوبة يف الصوت، حتاكي جو الدعاء وما يرافقه من 
 .43"خلق السموات واألرض
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  التراكمات املقطعية ودالالا: احملور الرابع

  : تتكون البنية املقطعية يف اللغة العربية من ثالثة أنواع من املقاطع هي

  cv /ص ح: املقطع القصري  -1

 cvv/ ص ح ح : املقطع الطويل املفتوح -أ  -2

   cvc/ ص ح ص : املقطع الطويل املغلق -ب 

  cvvc/ ص ح ح ص : املقطع األطول -أ  -3

  cvcc/ ص ح ص ص : املقطع األطول -ب

وهذا التنوع الذي يسم البنية املقطعية للغة العربية من حيث العدد والطول 
والقصر واالنفتاح واالنسداد وغري ذلك، ينعكس إجيابـا علـى البنيـة املوسـيقية     

موسيقيا خاصا، كما يسهم يف تشـكيل  واإليقاعية للنصوص الفنية، ومينحها تلوينا 
هنا كان ترتيب هذه املقاطع "ومن . البنية التطريزية وما تعكسه من إحياءات ودالالت

يف الكلمات وتواليها على نسق معني ذا أثر كبري يف إحداث أنواع مـن املوسـيقى   
 الداخلية تتناسب واألفكار اليت تعرب عنها وتصورها، فاملقاطع املغلقـة تسـتغرق يف  

  .44"نطقها زمنا أقل من الزمن الذي تستغرقه املقاطع املفتوحة والعكس صحيح

ولعل النص القرآين من أبرز النصوص اليت تستثمر بإعجـاز التشـكيل    
املقطعي للغة العربية، إن على املستوى الصويت واملوسيقي، أو على املستوى الداليل، 
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تراكمات املقطعيـة يف البنيـة   وسنحاول يف هذا الصدد تقدمي بعض النماذج على ال
  . اإليقاعية والداللية للنص القرآين

 :الوظيفة املوسيقية للتراكمات املقطعية  - أ

ترتبط البنية املوسيقية للنص القرآين بشكلني من التراكمـات املقطعيـة،   
التراكم النوعي الذي ينتج عنه تراكم املقاطع املتنوعة على نسـب زمانيـة   : األول

التراكم املوقعي الذي يتمثل أساسا : تناسبا موسيقيا وإيقاعيا، والثاين ومكانية مما خيلق
  .يف الفواصل القرآنية

 * وٱلْعاديـات ضـبحاً   {: ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة العاديـات 
 }فَوسـطْن بِـه جمعـاً    * فَأَثَرنَ بِه نقْعـاً  * فَٱلْمغريات صبحاً *فَٱملُورِيات قَدحاً

نوعي  ، فالتشكيل املقطعي لآليات الثالثة األوىل مبين على تراكم)5-1: العاديات(
  : متناسب ومتوازي على هذا الشكل

 cvc cvv cv cvv cv cvc cvvوالعاديات ضبحا        

 cvc cvv cv cvv cv cvc cvv         فَالْمورِيات قَدحا

 cvc cv cvv cvv cv cvc cvvفَاملُغريات صبحا       

بـارزا، وتوازنـا    وهذا التناسب والتوازي مينح هذه اآليات زمخا إيقاعيا
  .صوتيا قلما جنده حىت يف الشعر الذي عماده الوزن
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وسنالحظ أن اإليقاع املوسيقي سيتغري يف اآليتني التاليتني، وذلك تبعـا  
الختالف طبيعة التراكمات املقطعية وتشكيلها، فإذا كانت موسيقى اآليات األوىل 

، ) cvv-cvc(وح واملغلق تعتمد على إيقاع تراكم وتناسب املقطعني الطويلني املفت
، فإن اآليتني التاليتني ستعتمدان أكثر علـى  )cv(مع حضور باهت للمقطع القصري 

  :إيقاع املقطع القصري

 cv cv cvc cv cv cv cvc cvvفأَثَرنَ بِه نقْعا           

 cv cv cvc cv cv cv cvc cvvفَوسطْن بِه جمعا       

ومن الشواهد اليت تبدو فيها الكثافة املقطعية جلية، ويبدو أثرها اإليقاعي 
بارزا، فواتح سوريت النازعات واملرسالت، فهي مبنية على تراكم نـوعي  وواضحا 

  : متوازي بشكل دوري، يبتدئ مع بداية اآلية وينتهي بفاصلتها على الشكل التايل

         قَاغَر اتازِعالنوcvc cvv cv cvv cv cvc cvv 

  cvc cvv cv cvv cv cvc cvvوالناشطَات نشطَا         

  cvc cvv cv cvv cv cvc cvvوالسابِحات سبحا         

   cvc cvv cv cvv cv cvc cvvفَالسابِقَات سبقَا          

 َفارع لَاتسرالْمو       cvc cvc cv cvv cv cvc cvv 

فاَفَالْعصع فَاتاص         cvc cvv cv cvv cv cvc cvv 
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 cvc cvv cv cvv cv cvc cvv           والناشرات نشراَ

  cvc cvv cv cvv cv cvc cvv            فَالْفَارِقَات فَرقاَ 

 كْرذ اتيلْقافَالْم           cvc cvc cv cvv cv cvc cvv 

  تسطُم ومجفَإِذَا الن   cv cv cvc cv cvv cv cv cv cvc 

تاء فُرِجمإِذَا السو       cv cv cvc cv cvv cv cv cv cvc  

ِسفَتالُ نإِذَا الْجِبو       cv cv cvc cv cvv cv cv cv cvc  

وهذا التراكم النوعي يف طبيعة املقاطع، وتوازيها املوقعي أكسـب هـذه   
  .ات إيقاعا رنانا، وجعلها حلمة واحدة اآلي

أما بالنسبة لتراكم املقاطع الصوتية يف الفواصل، فالقرآن كله شاهد عليه، 
إن ما نذهب إليه هو أن الفواصل القرآنية ظاهرة مقطعية مثلما هي ظاهرة صـوتية،  
 فكما تعتمد على تواطؤ وجتاوب األصوات املتماثلة يف فاصلة اآلية تعتمد كذلك ويف
أحيان كثرية، على التشاكل املقطعي، بل رمبا تعتمد على التشاكل يف املقاطع عندما 

  .يغيب التشاكل يف األصوات

، جندها خمتلفة من حيث الصـامت  "ق"فإذا نظرنا مثال إىل فواصل سورة 
األخري، متراوحة بني الدال والباء واجليم والظاء والطاء والصاد والراء، لكنها مـن  

ملميزة للبنيات املقطعية متشاكلة متماثلة، فهي كلها مبنية على الكتلة حيث السمات ا
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جميد، عجيب، بعيد، حفيظ، مـريج، فـروج،   : ، مثل)cv cvvc(املقطعية التالية 
  ...يج، مثود، حميص، لغوب

مكونة مـن  " ق"وإذا كانت الكتلة املقطعية املتراكمة يف فواصل سورة  
 ثالثة يف سورة أخرى، ومن ذلك سورة اجلـن،  مقطعني، فإا قد تتجاوز ذلك إىل

، )cv cv cvv: (املبنية على تراكم كتلة مقطعية مكونة من ثالثة مقاطع كـاآليت 
  ...مثل عجبا، أحدا، ولدا، شططا، كذبا، رهقا، شهبا، رصدا، رشدا، 

 : الوظيفة الداللية للتراكمات املقطعية-ب

يشيع وسط كثري من الدارسني الربط بني تراكم نوع من املقاطع وهيمنته 
على سياق معني يف النص القرآين، وبني بعض الدالالت اإلحيائية املخصوصة كالربط 
بني املقاطع املقفلة ودالالت اجلد والصرامة واالنفعاالت احلـادة، وبـني املقـاطع    

  .    والندم واحلسرة وغري ذلك املفتوحة ومواقف التذكري والتقريع والتهديد

ومن هؤالء الدارسني أمحد أبو زيد، الذي ميثل لتراكم املقاطع املقفلـة  
 } ومـا هـو بِـٱلْهزلِ    * إِنه لَقَولٌ فَصـلٌ  {: على اجلد والصرامة، بقوله تعاىل

فاملقاطع يف هاتني اآليـتني  : "ويبني داللة هذا التراكم بالقول) 14 -13:لطارقا(
مقاطع حادة، تناسب معىن اجلد والفصل، وتعرب عنه خري تعبري، وقد عمد القرآن إىل 
استخدام مقطع مفتوح ينتهي مبد طويل يف وسط هذه السلسلة من املقاطع املقفلـة،  

  .45"ي يعم كل هزلليعرب عن النفي املؤكد الذ) ما(وهو 

يومئذ يتذَكَّر { َ: وقد مثل لتراكم املقاطع املفتوحة واملمدودة بقوله تعاىل
، ففي )24-23: الفجر( }يقُولُ ٰيلَيتنِي قَدمت لحياتي * ٱِإلنسانُ وأَنٰى لَه ٱلذِّكْرٰى
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بصورة جتعل اإليقاع فيها مناسـبا  "هاتني اآليتني غلبة للمقاطع املفتوحة، وتراكمها 
  . 46"لنغمة الندامة واحلسرة

عـن  "وعلى نفس املنهاج يرى صاحل مال عزيز، أن النص القرآين يعـرب  
وهم يصطَرِخونَ {: التضايق النفسي ألهل النار باملقاطع املغلقة، مثال ذلك قوله تعاىل

، كما يربط 47)"37:فاطر( }فيها ربنآ أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير ٱلَّذي كُـنا نعملُ
االنقباض النفسي الذي يعيشه املنافق، وذلك يف قوله "بني تراكم نفس املقاطع وبني 

آل ( }إِن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِن تصـبكُم سـيئَةٌ يفْرحـواْ بِهـا     {: تعاىل
  .48 )"120:عمران

قد تستعمل املقاطع املفتوحـة،  "ومن جهة أخرى يعتقد نفس الدارس أنه 
حة واالستبشار مبا يلقـاه  يف التعبري عن اجلو النفسي اهلادئ املريح الذي ينم عن الرا

 * الَ يسمعونَ فيها لَغواً والَ تأْثيماً{: أهل اجلنة من النعيم املقيم كما يف قوله تعاىل
  .49 )"26-25:الواقعة( } إِالَّ قيالً سالَماً سالَماً

واحلقيقة أن ربط املقاطع يف حد ذاا بداللة أو دالالت معينة، ال يتماشى 
مع معطيات الدرس الصويت، ألنه خمالف حلقيقتها الصوتية، باعتبارها وحدات فارغة 

فاملقطع عبارة عن وحدة صوتية أكرب من الفونيم، إنه تشكيل "وجوفاء، ال معىن هلا 
ائف االنفعاليـة هـو املسـتوى فـوق     مقطعي لألصوات، والذي يقوم بتلك الوظ

الذي يتجسـد يف النـرب والتنغـيم،     -املصاحب لنطق املقاطع  -مقطعـــي   
فاملقاطع معزولة عنها ما هي إال وحدات جامدة، والذي يبعث فيها الروح وجيسـد  

، )املستوى فوق املقطعي(فيها انفعاالت الشاعر سلبا وإجيابا هو كيفية نطقها وأدائها 
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أن الوظيفـة  ) Deltra ،Fonagy(غري واحد من علماء األصـوات   وقد أثبت
والعالقة بينهما عالقة محـلّ  . االنفعالية من اختصاص النرب والتنغيم وليست املقاطع

بِحالّ بتعبري أهل البالغة، أما بلغة الصوتيني، فاملقاطع هي النواة اليت يتجسد فيهـا  
  .50"التطريز الصويت

بسة واملتداخلة بني التشكيل املقطعي وما ينجم عنه ولعل هذه العالقة امللت
من تلوين نغمي وإيقاعي، وبني الوظيفة االنفعالية اليت هي مـن اختصـاص النـرب    

، لعل هذه العالقة هي "باحمللية" األستاذ عبد احلميد زاهيدوالتنغيم، واليت عرب عنها 
واألنغام النابعـة مـن    اليت أدت ؤالء الدارسني إىل هذا اخللط، فربطوا اإليقاعات

تراكم بعض املقاطع ببعض الدالالت، اليت هي يف احلقيقة من اختصاص املسـتوى  
  .التطريزي

  :خامتة وتركيب

آلية فاعلة يف اشتغال وحتقق كثري باعتباره  ،لتراكم الصويتومجلة األمر إن ا
تقنيـات   من أبرز ال، من املتغريات األسلوبية اليت تسم اخلطاب على املستوى الصويت

اليت يوظفها النص القرآين خللق التوازن الصويت والتنغيم املوسيقي، وإغناء النظام اإليقاعي 
 .، والتأثري يف املتلقي واسترعاء انتباهه لتلقي مضامينه ومعانيهوتكثيف الداللة واإلحياء

وإذا كانت التراكمات الصامتية يف التراكيب القرآنية تشتغل على املستوى 
موسيقية ايقاعية، وداللية إحيائية، فإن مقاربـة  : املقطعي فتكون هلا وظيفة مزدوجة
األوىل هي الزاوية املقطعية حيث تعتـرب الصـوائت   : التراكمات الصائتية تتم من زاويتني

ية، وتراكمها يكون ذا وظيفة إيقاعيـة، ودالالت  قصرية كانت أو طويلة، ظواهر مقطع
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رمزية مستفادة من خصائصها الصوتية والنطقية، واألخرى هي الزاوية التطريزية، حيـث  
 .تستفاد الدالالت الرمزية مما حتمله الصوائت من نربات إحلاحية وتنغيمات

 ويعد التشكيل املقطعي للنص القرآين مرتعا خصبا  لتجسيد أثر التراكمات
املقطعية يف البنية اإليقاعية والداللية، لكن قضية ربط طبيعة املقاطع بداللة أو دالالت 
معينة، مسألة ال تتماشى مع معطيات الدرس الصويت، ألا خمالفة حلقيقتها الصوتية، 
باعتبارها وحدات جامدة، فارغة وجوفاء، ال معىن هلا، والشيء الذي يقوم بتلـك  

املستوى التطريزي ممثال يف النرب والتنغيم، ومتجسدا يف كيفية  الوظائف االنفعالية هو
 .النطق واألداء

  :اهلوامش 

  ."ركم"طبعة دار املعارف مادة : لسان العرب - -1
   .2/798، رمزي البعلبكي .تح: مجهرة اللغة - -2
، ويتقاطع هذا املفهوم مع مفهوم التشاكل عنـد  64: البنية الصوتية: حتليل اخلطاب الشعري - -3

هو تنمية لنواة معنوية سلبيا أو إجيابيـا بإركـام قسـري أو    : "والذي يعرفه بقوله ،حممد مفتاح
 :انظـر . "اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا النسجام الرسالة

  .25: استراتيجية التناص: حتليل اخلطاب الشعري
  .25 :استراتيجية التناص: حتليل اخلطاب الشعري - -4
، ويعرف العمري املوازنات الصوتية يف موضـع  11: البنية الصوتية: حتليل اخلطاب الشعري - -5

، أنظر "تفاعل عنصرين أو أكثر يف فضاء: ميكن تعريف املوازنات الصوتية باعتبارها: "آخر بقوله
  .من نفس الكتاب 9.، وانظر ص137: املوازنات الصوتية يف الرؤية البالغية

  .99: نفسه - -6
، املـتغريات األسـلوبية   30 -ــ  29: أنظر يف النص األديب دراسات أسلوبية إحصائية - -7

Stulistic variables   مصطلح يراد به جمموعة السمات اللغوية، باملفهوم األوسع هلـذا
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املصطلح، اليت يعمل فيها املنشئ باالختيار أو االستبعاد، وبالتكثيف أو اخللخلة، وبإتباع طـرق  
  . 28 -27: انظر نفس املرجع. زيع ليشكل ا النصخمتلفة يف التو

  .106: املستوى الصويت من الظواهر الصوتية عند الزركشي يف الربهان - -8
  .165: املختارات الشعرية - -9

  .141: البنية الصوتية: حتليل اخلطاب الشعري - -10
  .39: استراتيجية التناص: حتليل اخلطاب الشعري - -11
وترى الباحثة ابتسام أمحد محدان أن احلروف .  99: الصوتية البنية: حتليل اخلطاب الشعري - -12

واألصوات هي الوحدات األساسية ملادة الفن الشعري، ومن انتظامها داخل الكلمات والتركيب 
ة مع مشاعر النفس وأحاسيسها يتشكل العمل الفـين، أنظـر   مبنسب وأبعاد متناسبة ومنسج

  .151: األسس اجلمالية لإليقاع البالغي 
  .63 :البنية الصوتية :حتليل اخلطاب الشعري - -13
  .14: التكرير بني املثري والتأثري - -14
  .124:  الصوت يف الدراسات النقدية والبالغية - -15
  .58 -57: التكرير بني املثري والتأثري - -16
  .22: األسلوبية الصوتية - -17
  .32:  حركات العربية - -18
  .203: والبالغية الصوت يف الدراسات النقدية - -19
البنية : ، وانظر أيضا، حتليل اخلطاب الشعري36: التناص استراتيجية: يل اخلطاب الشعريحتل - -20

  .63:الصوتية
  .77: من صور اإلعجاز الصويت - -21
  .345 -344: دراسات فنية يف القرآن الكرمي - -22
  . 2/263: صبح األعشى - -23
  .119: علم األصوات وعلم املوسيقى - -24
  .58: ةالصوت يف الدراسات النقدية والبالغي - -25
  .108: اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي - -26
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  .99- 98: علم األصوات وعلم املوسيقى: أنظر _ -27
  .53: البالغة الصوتية يف القرآن الكرمي - -28
  .119-118: اإلعجاز الصويت - -29
  .295: مجاليات اإلشارة النفسية يف اخلطاب القرآين - -30
  .316: دراسة الصوت اللغوي - -31
  .299: النفسيةمجاليات اإلشارة  - -32
  .547 -546/ 1: يف ظالل القرآن - -33
  .33: ، وانظر كذلك البالغة الصوتية يف القرآن الكرمي94: التصوير الفين يف القرآن  - -34
  .265-264: دالالت الظاهرة الصوتية: ، وانظر أيضا5/3367: يف ظالل القرآن - -35
  .124-1/123: الربهان - -36
  .37: الصوت يف الدراسات النقدية والبالغية - -37
  .6/3929: يف ظالال القرآن - -38
  .297: مجاليات اإلشارة النفسية - -39
  .5/2945: يف ظالل القرآن - -40
: دراسة يف أصوات املـد العربيـة  : ، ويف األصوات اللغوية84-82: أنظر حركات العربية - -41
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 ضاميف املوروث البالغييف ضوء نظرية النظم مصطلح الت  
 ------  

  اجلزائر – النعامة –املركز اجلامعي  - بوضياف حممد الصاحل  األستاذ
 ------  

  
  :ص لخم

التضام لفظها االصطالحي إذا كان لتمام حسان الفضل يف إعطاء ظاهرة 
وعدها واحدة من القرائن اللفظية الدالة على املعىن النحوي، فإنّ موضوع املداخلة 
يعاجل هذه الظاهرة بالغيا انطالقا من معطيات تراثنا البالغي، إذ حاول البحث تتبعها 

لتقي يف هذا التراث، واطمأنّ إىل أنّ فيه إملاما بأبعادها وحضورا ملفاهيمها، حيث ي
موضوع التضام بنظرية النظم، وتتلخص حدوده يف معاين الضم والرصف والتأليف 
اليت تناوهلا البالغيون القدامى، كما حاول البحث أن يكشف عن مجلة من الوشائج 

  .والعالقات اليت تربط املصطلح ببعض مسائل البالغة وقضايا اإلعجاز
  :املقـال

ها ختتص بنظام تركييب دقيق، حاول لغويونا إنّ املتأمل يف اللغة العربية جيد
منذ القدمي الكشف عنه وحتديد قوانينه كلّما دعت احلاجة إىل ذلك، ولئن ظهرت 
هذه احملاوالت يف شكل مالحظات عابرة بوضع مجلة من القواعد تضبط أواخر 
الكلمات، وتسلم املتكلّم من اخلطأ، فإا سرعان ما تطورت لتشمل جماالت حنوية 
وبالغية انفردت بدراسات قائمة بذاا، يقلّ هلا نظريها يف لغات أخرى، واملالحظ 
يف هذا النظام اللغوي يدرك أنه يكتسب خاصية الترابط واالنسجام من ذلك التأليف 
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العجيب بني األصوات واحلروف والكلمات واجلمل، فإذا اتسع اال خرج هذا 
  .لتضامالتألبف يف نسيج لغوي حمكم يسمى ا

  : التضام لغـة
، ومن معانيه االشتمال "ضمم"التضام لغة مصدر من الفعل الثالثي 

إىل أصل واحد يدلّ على " امليم"و" الضاد"واالجتماع، وقد أرجع ابن فارس اجتماع 
جاء يف الشعر قول . مجاعة: هذه إضمامة من خيل أي: ، يقال1املالءة بني الشيئني

  :2أيب ذؤيب اهلذيل
وا    أمام القومِ منطقهم نسيفقد شربوا فضم فألفَى القوم  

، ومنه أيضا 4ض، وكذا القب3ءومما تدلّ عليه هذه اللفظة املعانقة واالنطوا
، واملعاين نفسها تكررت يف املعاجم والقواميس 5هاضطم الشيَء مجعه إىل نفس: قولك

شياء مبعىن مجعها وقبضها، احلديثة، فقد جاء يف املعجم الوسيط أنّ فالنا ضم األ
تدلّ يف " ضمم"فمختلف املعاين اللغوية اليت حتملها هذه املادة املعجمية .6هوضمها إلي

  .جمملها على عبارات االجتماع، واملالءة والقبض، واالشتمال

  : التضام اصطالحا

يرجع الفضل يف إعطاء ظاهرة التضام لفظها االصطالحي لتمام حسان، 
  :ه ممكنا من وجهني، ويلخصهما على هذا النحوحيث جيعل فهم

الوجه األول أنّ التضام هو الطرق املمكنة يف رصف مجلة ما، فتختلف طريقة 
منها عن األخرى، تقدميا وتأخريا، وفصال ووصال وهلم جرا، وقد أطلق عليه 

يكمن أن نطلق على هذا النوع من التضام اصطالح :"، فقال"التوارد"اصطالح 
، بيد أنّ هذا الوجه ذا املعىن أقرب إىل اهتمام دراسة األساليب التركيبية 7"التوارد
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البالغية اجلمالية منه إىل دراسة العالقات النحوية والقرائن اللفظية، أما الوجه اآلخر 
فإنّ املقصود ذا التضام أن يستلزم أحد العنصرين التحليليني النحويني عنصرا حنويا 

أو هو  ،8"التنايف"، أو يتناىف معه فيسمى "التالزم"فيسمى التضام يف هذه احلالةآخر، 
تطلّب إحدى الكلمتني لألخرى يف االستعمال على صورة جتعل إحدامها تستدعي 

اللغة "األخرى، وعلى هذا املعىن أقام متام حسان دراسته بالوصف والتحليل يف كتابه
باحث التضام على هذا الوجه األخري باخلصوص ، وحصر م"العربية معناها ومبناها

دون الوجه األول، األمر الذي تنهض به إشكالية هذا البحث، فإىل أي مدى ميكن 
عد مصطلح التضام ظاهرة متجذّرة يف املوروث البالغي، شأا يف ذلك شأن نظرية 

  النظم وموضوع اإلعجاز؟

اين االستلزام والرصف، نالحظ أنّ تعريفه للتضام وفهمه له قد صاحبته مع
وهي قريبة من معاين املالءة والقبض واإلحكام اليت وجدناها تتكرر يف التعريف 
االصطالحي، ولئن كانت ظاهرة التضام حتتل موقعا مهما يف حقل الدراسات 
النحوية اليت انبثقت منها مفهوما واستعماال؛ فإنّ مرادنا هو الرجوع ا إىل مظاا 

  . طها بأهم منجزات الدرس البالغيالبالغية، ورب

  :التضام يف ضوء نظرية النظم

يف جانبها اللغوي ال جيدها خترج  عن معىن الضم " نظم"إنّ املتتبع ملادة  
، وهذا املعىن اللغوي نفس نقف عنده يف تعريف التضام، مما يؤكّد 9فوااللتئام والتألي

اللغوي، قبل أن ميضي الدارس يف رسم  الصلة الوثيقة بينهما على األقلّ يف اجلانب
حدود التضام بالغيا يف ضوء نظرية أقل ما يقال عنها إنها أهم نظرية يف الدرس 

  .البالغي قدميه وحديثه على مر العصور وكثرة الدراسات
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لقد حبث العلماء عن املعجز يف القرآن فتوسعت الدراسات وكثرت، 
ملذاهب واآلراء من جهة، وتعدد املصطلح واستحال أن حييط ا كتاب لتعدد ا

واملفهوم من جهة أخرى، إىل أن استقر وجه اإلعجاز يف نظمه وتأليفه، وهنا 
صاحبت قضية اإلعجاز ظهور مصطلح النظم يف الدرس البالغي، فكتب له الذّيوع 

، )هـ471(واالستعمال، وكثرت البحوث حتى قيد اهللا هلا عبد القاهر اجلرجاين
بالنظم إىل نظرية متكاملة هلا دعائم وأركان اصطُلح عليها نظرية النظم،  فنهض

  .فعدت بذلك أهم نظرية يف التراث العريب السيما البالغي منه

إنّ الدرس البالغي مل يعدم قبل عبد القاهر اجلرجاين اإلشارة إىل قضية النظم 
) هـ142(ابن املقفّعواستعماالته يف كتب السابقني، فقد ارتبطت تسمية النظم ب

أول مرة مثّ تناولتها الكتب منسوبة إىل القرآن ومضافة إليه على حنو ما جنده يف بعض 
، مثّ ظهرت هذه التسمية يف كتاب مفقود  10)هـ231ت(نصوص النظّام

، ليشيع بعد ذلك االستعمال، وهو ما 11"نظم القرآن"أمساه) هـ255ت(للجاحظ
إذ جعل بابا خاصا حبسن النظم وجودة ) هـ395(جنده عند أيب هالل العسكري

حسن البيان على مراتب، :"إذ يقول) هـ386(، والرماين12الرصف والسبك
فأعالها مرتبة ما مجع من أسباب احلسن يف العبارة من تعديل النظم حىت حيسن يف 

أيضا يف كالمه عن النظم ) هـ388(، واخلطايب13"السمع ويسهل على اللسان
حد واحد يف حسن :"الذي ينص على أنّ القرآن) هـ403(الباقالين، و14والتأليف

عند بيانع مزية ) هـ416(، والقاضي عبد اجلبار15"النظم وبديع التأليف والرصف
ولذلك ال يصح عندنا أن يكون اختصاص القرآن يف :"الفصاحة والنظم إذ يقول

املرزوقي الذي جعل ، و16"النظم دون الفصاحة اليت هي جزالة اللفظ وحسن املعىن
إنهم كانوا حياولون :" التحام أجزاء النظم أحد معايري عمود الشعر حيث أورد قائال
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شرف املعىن وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، واإلصابة يف الوصف، ومن اجتماع 
هذه األبواب الثالثة كثُرت سوائر األمثال وتواردت األبيات، واملقاربة يف التشبيه 

جزاء النظم والتئامها مع ختير لذيذ الوزن، ومناسبة املستعار منه للمستعار والتحام أ
له، ومشاكلة اللفظ للمعىن وشدة اقتضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما، فهي سبعة 

) هـ466(، وابن سنان اخلفاجي17"أبواب هي عمود الشعر، ولكلّ باب منها معيار
روط الفصاحة عنده، إىل جانب أنه جيعل النظم الذي جيعل نظم األلفاظ شرطا من ش

  .18مرادفا للنسق يف بيان صحة التخلّص من معىن إىل معىن

جتد لنفسها القدرة الكاملة "ومهما يكن من اجتهادات، فإنّ فكرة النظم لن 
على اإلحاطة والتنظري الذي خيضع إىل مقياس الشمولية كما هو احلال عند عبد 

، وليس من مهمة البحث 19"شبيهة مببدأ التخصص يف هذا االالقاهر يف نظريته ال
 ر، بقدر ما يبحث قضية التضام يف مقابل نظرية النظم اليت تعدأن يعاجل النشأة والتطو

  .عمدة الدراسات البالغية قدميا وحديثا

لقد حدد عبد القاهر النظم بثالث كيفيات متكاملة؛ مبا ليس هو، وهو 
ه عبارة جمملة، وبتفصيل القول يف شأنه، والبحث له عن أساس بالتعبري عن معنا

أسرار "و" دالئل اإلعجاز"، واملتصفّح لـ20ملموس يتبين به فضل الكالم على اللغة
يالحظ أنه ال يربح يستدلّ بالقرآن ويتفاعل معه، ففكرة " الرسالة الشافية"و" البالغة

نقدية اهتدى إليها يف عملية تفاعله حصيلة اجتهاد أوصله إىل رؤية :"النظم عنده هي
، ودليل هذا املفهوم 21"مع النص القرآين ويف إدراكه ملنهجية التفهم لداللة اإلعجاز

للنظم وهذا التفاعل مع النص القرآين هو تلك املواضع املتعددة اليت يربهن فيها عن 
معاين النحو نظريته من خالل إقامة عالقات تربط بني مفردات اللغة تتوخى فيها 
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واعلم أنك إذا راجعت :"حيث يقول" التعليق"وأحكامه، وذلك ضمن إطار ما يسميه
نفسك علمت علما ال يعترضه الشك أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب حتى يعلّق 

، أو 22"بعضها بعضها ببعض، ويبىن بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك
يستقيم إالّ إذا قام على توخي معاين النحو فيما حني يبين أنّ النظم لن يوصف أو 

اعلم أن ليس النظم إالّ أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو :"نصه
، فالنظم على هذا األساس ال خيرج عن العالقات 23"وتعمل على قوانينه وأصوله

ر فعددت عمدت إىل بيت شعر أو فصل نث" النحوية اليت يتوخاها املتكلّم، فلو أنك
كلماته عدا كيف جاء واتفق وأبطلت نضده ونظامه الذي بين عليه، وفيه أُفرِغ املعىن 
وأُجرِي وغيرت ترتيبه الذي خبصوصيته أفاد ما أفاد، وبنسقه املخصوص أبان املراد 

مرتل قفا ذكرى من نبك ) : قفا نبك من ذكرى حبيب ومرتل( حنو أن تقول يف 
، فإذا راعى املتكلّم نظم الكلم 24"البيان إىل حمال اهلذيان حبيب، أخرجته من كمال

بعضا إىل بعض وتوخى معاين النحو بني هذه الكلم مل يكن لرييد أكثر من مفهوم 
يبحث يف  - النظم والتضام–التضام بني الكلم والعالقات التركيبية بينها، فكالمها 

عضه لبعض بطرق معلومة اجلمع والتأليف بني الكلم وترابط أجزائه واستدعاء ب
خمصوصة وليس كيف جاء واتفق، وقد جعل عبد القاهر للضم حتمية الزمة يف 

أن ينظر يف الكلمة قبل دخوهلا يف التأليف، وقبل أن :"اإلفادة  ومرادفا للبناء فينبغي 
تصري إىل الصورة اليت يكون ا الكلم إخبارا ويا وأمرا ويا وإخبارا وتعجبا، 

يف اجلملة معىن من املعاين اليت ال سبيل إلفادا إالّ بضم كلمة إىل كلمة، وتؤدي 
، هذا من جهة، ومن جهة أخرى جيعل مفهوم الضم مبعىن 25"وبناء لفظة على لفظة

ليس من عاقل يفتح عني قلبه إالّ وهو يعلم ضرورة أنّ املعىن يف :"التعليق، ذلك ألنه
بعض، وجعل بعضها يف إثر بعض من غري أن ضم بعضها إىل بعض تعليق بعضها ب
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، وهذا املفهوم للضم واستعماله له يرجع بنا إىل استعماالت 26"يكون فيما بينها تعلّق
القاضي اجلرجاين يف بيانه ملفهوم الفصاحة ومزيتها حيث يوصي األديب الذي يروم 

فبحسب هذه  يعلم أفراد الكلمات وكيفية ضمها وتركيبها ومواقعها،:"سبق غريه أن
، ومفهوم 27"العلوم والتفاضل فيها يتفاضل ما يصح منهم من رتبِ الكالم الفصيح

القاضي عبد اجلبار للفصاحة كان مدعاة لعبد القاهر أن يقدح يف آرائه ويطعن فيها، 
ويستبدل هذا املفهوم بالنظم والتعليق، ومل يقصره على مقوالت الفصاحة اليت تظهر 

عنده، ومن معرض حديثه عن القاضي عبد اجلبار والرد عليه ما يف أفراد الكلمات 
وإنا تظهر بالضم على طريقة خمصوصة، فقوهلم بالضم ال يصح أن يراد به :"نصه

النطق باللفظة بعد اللفظة من غري اتصال يكون بني معنييهما، ألنه لو جاز أن يكون 
أن ) ضحك خرج:(كان ينبغي إذا قيلرد ضم اللفظ إىل اللفظ تأثري يف الفصاحة ل

فصاحة، وإذا بطل ذلك مل يبق إالّ أن يكون " ضحك"إىل " خرج"حيدث يف ضم
، وعلى الرغم من 28"املعىن يف ضم الكلمة إىل الكلمة توخي معىن من معاين النحو

عندمها إالّ أنهما يقصدان املفهوم نفسه يف كثري من األحيان،  29اختالف االستعمالني
 درجة تدفع بعضهم إىل إرجاع فضل نظرية النظم إىل القاضي عبد اجلبار وليس إىل

ولكن كفى باجلرجاين إملاما وإحاطة ذا املشروع الوصفي . 30عبد القاهر اجلرجاين
" النظم"يف النظم املتوخى يف حكم النحو، ولعلّ استعماالت عبد القاهر ملاديت 

بقيه مع كثرة الشواهد القرآنية والشعرية  اليت فاق فيها استعماالت سا" الضم"و
وقواعدها، تلخص يف  31كفيل بأن جيعل صاحب منه نظرية متكاملة هلا أركاا

تم بالنص األديب ككيان له بنيانه داخل النظام اللغوي املؤلّف من وحدات :" كوا 
ه السياق بأبعاده متضامة بعضها إىل بعض يف املواقع الالّئق ا يف التركيب مال يقتضي

، وإذا أردنا استدالال على أمر التضام مبفهومه الذي يدعو إىل 32"النحوية واللغوية
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استلزام عنصر حنوي عنصرا حنويا آخر، واستلزام كلمة كلمةً أخرى فحري بنا أن منعن 
لى وإذا قد عرفت أنّ مدار  النظم على معاين النحو، وع:" النظر يف هذا النص لعبد القاهر

الوجوه والفروق اليت من شأا أن تكون فيه فاعلم أنّ الفروق والوجوه كثرية ليس هلا غاية 
تقف عندها، واية ال جتدها ازديادا بعدها، مثّ اعلم أن ليست املزية بواجبة هلا يف أنفسها، 
ومن حيث هي على اإلطالق، ولكن تعرض املعاين واألغراض اليت يوضع هلا الكالم، مثّ 

مثّ حبسب موقع :"، فقوله33"سب موقع بعضاها من بعض، واستعمال بعضها مع بعضحب
هلو " واستعمال بعضها مع بعض:"دليلي على قرينة الرتبة اللفظية، وقوله" بعضها من بعض

املعىن نفسه لقرينة التضام، وإشارة إليه من حيث هو تطلّب إحدى الكلمتني األخرى 
قهلذه النظرية أن تكون أذكى حماولة لتفسري العالقات  واستدعاؤها إياها،  وبذلك ح

السياقية يف تاريخ التراث العريب إىل اآلن، فنظرية النظم إذا تقدم حقيقة غاية يف األمهّية 
مفادها أنّ الكالم املفيد ما هو إالّ حصيلة لتضام اللفظ مع غريه من األلفاظ املناسبة له 

لنحوية اجلامعة بينها، مما يدعو إىل مالحظة أنّ النظم دالليا، وذلك يف إطار العالقات ا
ما هو إالّ الوجه اآلخر املوازي ملفهوم التضام مادام  ؛34الذي هو نتاج عملية التعليق

قوام كلّ منهما البحث يف العالقات النحوية اجلامعة بني مفردات الكالم، ألنّ التعليق 
، فللتعليق 35احلرة فلن تكون كذلكهو الذي يكسب اجلملة معناها، أما الكلمات 

فاعليته وأثره غي عملية تركيب وتضام الكلمات سواء من الناحية الداللية أو 
النحوية، وهو ما أجهد فيه عبد القاهر نفسه لبيانه، وقد عبر كثريا مبثل 

ومعلوم أن ليس النظم سور تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب :"بقوله
لم ثالث؛ اسم وفعل وحرف، وللتعليق فيما بينها طرق معلومة وال من بعض، والك

، وقال يف 36"يعدو ثالثة أقسام، نعلّق اسم باسم، وتعلّق اسم بفعل، وتعق حرف ما
فإن كان ههنا من يشك يف ذلك، ويزعم أنه قد علم التصال الكلم :"موضع آخر

هات : النحو فإنا نقول له بعضها ببعض، وانتظام بعضها مع بعض معاين غري معاين
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، فكان مدار النظم والتعليق يف كتاباته يعتمد 37"فبين لنا وأرنا مكاا واهدنا هلا
، فإنه جاوز قواعد النحويني 38النحو، ولئن عد عند بعض الباحثني حنويا خالصا

ح من ، فأصب39ومعايريهم التجريدية إىل نظرية النظم بكلّ أساليبها الوصفية التركيبية
صفوة العلماء الباحثني، و من سدنة اللغة العربية ومحاا منجها وتطبيقا، حيرص على 

،  ومعىن هذا الذي سبق عن النظم 40"إثبات عبقريتها بتعزيز من النظم واإلعجاز
والتعليق أنّ توخي معاين النحو عند عبد القاهر يف أواخر الكلمات ومعرفة الصواب 

يت تعرض للمعاين النحوية ومعاين األغراض اليت يوضع هلا الكالم واخلطأ بقدر املزية ال
  .وموقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض

وبناء على هذا فإنّ نظرية النظم كفيلة بأن تفسر مفهوم التضام الذي يكشف 
عن العالقات الداللية بني املفردات واجلمل انطالقا من توخي معاين النحو بينها 

يف بناء الكالم العريب إنْ يف جمال الوظيفة والتركيب املمثَّل يف عالقات  وفاعليته
االستلزام، وإنْ يف جمال املعجم والداللة املمثَّل يف عالقات التوارد، حبكم أنّ التضام 
استلزام بني العناصر النحوية من جهة، وتوارد  بني العناصر املعجمية من جهة 
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  منذ السلطنة العثمانية إىل مطْلَعِ األلفية امليالدية الثَّالثة :تحوالت القصيدة العربية 

 ------  

  . األردن - جامعة البلقاء التطبيقية -أمحد محد النعيمي الدكتور

 ------  

  املُلخص

هذه دراسة موضوعها حتوالت القصيدة العربية منذ عهد السلطنة العثمانية 
يالدية الثّالثة، وقد اتخذت من بعض النماذج التطبيقية وسيلة امل  إىل مطلع األلفية

إلثبات أطروحتها؛ لذلك نظَرت إىل الشعر العريب يف املراحل املدروسة بعيون التاريخ 
  .وحقائق العصر مع عدم إغفال اجلوانب الفنية واملضمونية

ضعفَت يف عصر السلطنة العثمانية، وقد تبين للدراسة أنّ القصيدة العربية 
مثَّ عاودت النهوض يف عصر النهضة األوروبية، بينما اشتد عودها مع ظهور مدرسة 
اإلحياء على يد أمحد شوقي وما رافقه وتاله من شعراء وضعوا أمام أعينهم إحياء 

  .عمود الشعر العريب القدمي بصورة جديدة

دة العربية استمرت يف صعودها حىت مع وقوع كما تبين للدراسة أنَّ القصي
أقطار الوطن العريب حتت االحتالل، حيث برز يف هذه املرحلة شعراء املقاومة الذين 
أعطوا القصيدة العربية مزيداً من القوة واحلضور، وتبين للدراسة أيضاً أنَّ بعض 

هلا، وأولوها اهتمامهم، بينما مل الشعراء العرب اهتموا بالقضايا العاملية، والتفتوا 
 .يلتفت بعضهم اآلخر سوى إىل ما اعتقَد أنه مجاليات القصيدة
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Arabic Poem Shifts since the Ottoman Empire to the beginning of 
the third Millennium AD  

Abstract  

  The subject of this study is the Arabic poem shifts since the era of 
the Ottoman Empire to the beginning of the third millennium AD. This study 
taken of some models applied way to prove her thesis; so it looked at poetry 
in the eyes of history and facts of era with attention to technical and content 
issues. 

  The study found that the Arabic poem weakened in the era of the 
Ottoman Empire, then resumed their advancement in the European 
Renaissance. Also Ahmed Shawki contributed to give the Arabic poem a lot 
of strength and progress. 

  This study noticed that the Arabic poem continued to rise even with 
the occurrence of the Arab countries under occupation, and emergence of 
resistance poets who gave Arabic poem a lot of strength. The study also 
found that some Arab poets were interested in global issues, while other 

poets interested in aesthetics poem only. 

  املقدمة

ليس األدب جمرد حلظة عابرة تمر باألمم والشعوب، فإذا كان التاريخ هو 
السجل الرمسي ألي أمة أو شعب، فإنّ اإلبداع األديب هو السجل الروحي هلذه األمم 
والشعوب، الذي يسجل انتصاراا وهزائمها، ويكشف عن جوانب القوة والضعف 
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املعنوية كلَّما شعر أنَّ هذه الروح ضعفَت أو أصاا الوهن  فيها، ومينحها الروح
  .والتراجع

ولعلَّ العالقة بني املؤرخ وناقد األدب تكاملية يف بعض جوانبها، فما ينساه 
التاريخ قد جنده يف قصيدة حثَّ صاحبها اخلطى إىل املوت حتت جنح الظالم دون أنْ 

  .الشاعر الذي رسم خطواته بالكلمات يعلَم به أحد سوى صديقه

أطماع الدول : وعلى مدى التاريخ ظلَّ قَدر العريب أنْ يقع فريسة لألطماع
الكربى وأحالمها بالتوسع على حساب اآلخرين وخبزهم ودمهِم وجيوم، حىت 

حبق وصل األمر ببعض الدول القوية إىل معاقبة الدول األضعف منها؛ ألنها طالبت 
من حقوقها، كما حصلَ مع فرنسا اليت انزعجت من مطالبة اجلزائر بديوا 

  .م1830وحقوقها، فقامت باحتالهلا عام 

وتسعى هذه الدراسة إىل رصد حتوالت القصيدة العربية يف ظلِّ عالَم متحول 
ت حماورها ومتبدل ومليء بالصراعات خالل أكثر من مائيت عام تقريباً؛ لذلك اتخذ

القصيدة العربية يف ظلّ السلطنة العثمانية، مثَّ القصيدة العربية وعصر : العناوين التالية
النهضة، مثَّ القصيدة واملُقَاومة، مثَّ القصيدة الراصدة، ولعلّه من املفيد أنْ تدخل هذه 

  .الدراسة إىل موضوعها مباشرة

  طنة العثمانيةالقصيدة العربية يف ظلِّ السل

يف البداية ال بد من اإلشارة إىل أنّ الدولة العثمانية مل تأخذ تسمية واحدة يف 
الكتابات السياسية والتارخيية والثقافية واألدبية العربية، بل إنها مل تأخذ تسمية واحدة 

لعايل من حىت يف ما يتداوله عامة الناس، فهي السلطنة العثمانية من جهة، والباب ا
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جهة ثانية، والدولة العثمانية من جهة ثالثة، واخلالفة العثمانية من جهة رابعة، 
واخلالفة اإلسالمية من جهة خامسة، واالمرباطورية العثمانية من جهة سادسة، 

مفردها (والرجل املريض من جهة سابعة، ودولة األتراك من جهة ثامنة، واإلياالت 
التركية من جهة عاشرة، ) مفردها حامية(سعة، واحلاميات العثمانية من جهة تا) إيالة

  .والواليات العثمانية من جهة حادية عشرة

وحنن يف صدد احلديث عن التحوالت اليت عاشتها  –ولعلَّه من املفيد 
أنْ نشري إىل  -القصيدة العربية منذ عصر النهضة األوروبية إىل بدايات األلفية الثالثة

 –الظروف العاملية والسياسية اليت سبقت هذا العصر، ففي املشرق العريب  شيء من
أجلَّت االمرباطورية العثمانية دخول االستعمار األورويب إىل العامل  -على سبيل املثال

العريب اإلسالمي حنو أربعة قرون، وخالل هذه املدد الطويلة جداً أمهلت جوانب 
شديداً، وترك للسكان أنْ يتصرفوا يف هاتيك الشؤون عديدة من حياة الناس امهاالً 

وحدهم ووفقاً لقدرام الذاتية، وملّا فُرض نظام االلتزام الضرييب زاد األمر سوءاً، 
وتفشى الفقر والظلم والقسوة، وكان والة العثمانيني يستخدمون أقسى الطرق، 

، يضاف إىل ذلك ما جد وأعنف الوسائل جلمع الضرائب، مما زاد البالد فقراً، وجهالً
من قوانني تفرض التجنيد على الشباب، وأخذهم بالقوة وإرساهلم للحرب يف القرم 
والبلقان وار وقربص وكريت وغريها من البلدان األوروبية الشرقية اليت كانت تثور 

واح كثرية يف يف وجه العثمانيني سعياً الستقالهلا عن الباب العايل، وقد أُزهقت أر
تلك احلروب، مما جعل احلياة يف ظلّ العثمانيني جحيم ال يطاق، ويف هذه األجواء 
وهاتيك الظروف ازداد حال الشعر سوءاً وضعفاً، فلم يكُن بني الناس من يستطيع 
قراءته وتذوقه إالّ القلة النادرة، والذين استطاعوا يف تلك الفترة قول الشعر كانوا يف 

قالوه ونظموه عالة على من تقدمهم من شعراء ضعاف تنقصهم املواهب وسالمة  ما
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واقتحمت الكلمات العامية الشعر، وغدت املقطوعة هي القاعدة والقصيدة . الطَّبع
  .)1(استثناء

ولعلَّ يف الشكل التايل من الرثاء ما يشري بشكل واضح إىل احنطاط القصيدة 
) ه1172تويف (لدولة العثمانية، فهذا شاعر امسه عبد اهللا الشرباوي العربية يف ظلِّ ا

  ):ه1163تويف (يقول يف رثاء رجل امسه أمحد الدلنجاوي 

  سأَلْت الشعر هل لك من صديقٍ          وقد سكَن الدجنالوي حلده

  وأصبح ساكناً يف القرب عنده       فصاح وخر مغشياً عليه             

  فقد أرخت مات الشعر بعده     لت لمن أراد الشعر أقصر         فق

فهذا الرثاء صنعة لفظية ال حياة فيها وال حرارة وال تفجع، فكأنَّ الناظم ال 
وعلى أي حال فإنَّ الشعر . يكترث ملوت الفقيد إالَّ خشية منه على مستقبل الشعر

  .)2(تصنع، والتكلُّفاستمر يعاين من شرور هذا ال

وباالنتقال إىل املغرب العريب، فلم يكن الوضع هناك أحسن حاالً؛ لذلك 
حال اجلزائر  "البالد العربية والدولة العثمانية"يف كتابه  يلخصساطع احلصري نجِد 

وأوضاعها السياسية واالجتماعية منذ احلكم العثماين حىت االحتالل الفرنسي للبالد، 
حركات انتزاع الواليات واإلياالت العربية من السلطنة العثمانية، "فيذهب إىل أنّ 

، وذلك بغزو فرنسا للجزائر اليت كانت 1830واحتالهلا بصورة ائية بدأت سنة 
أعدت فرنسا هلذا الغرض  حيثى اجلناح االفريقي للسلطنة املذكورة، تقع يف منته

سفينة نقل، وجيشاً مؤلفاً من  500سفينة حربية و 100أسطوالً مكوناً من 
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صلت احلملة قد وو ،جندي مع كمية وافية من املدافع والذخائر املتنوعة 36000
، وأخذت تقصف 1830حزيران سنة  19العسكرية املذكورة أمام ميناء اجلزائر يف 

قالعها باملدافع، مثّ أنزلت جنودها إىل الرب، وحاصرت املدينة من الرب والبحر، 
". 1830متوز 5وضيقت عليها اخلناق، حىت اضطرت حاميتها إىل االستسالم يف 

املدينة على ظهر بارجة فرنسية " حسني داي"حاكم اجلزائر آنذاك  بعد ذلك غادر
من جنود  2500أشخاص، كما أنّ حنو  110ؤلفة من مع حاشيته وعائلته امل

االنكشارية الذين الذين كانوا مرابطني هناك ركبوا على ظهر أربع سفن فرنسية 
تة على اجلزائرلَّو3(ت نقلهم إىل األناضول، وبذلك انتهت سيادة الدولة العثماني(.  

احنطاطاً أدبياً وشعرياً إنَّ رحيل العثمانيني عن العامل العريب مل يترك خلفه 
فحسب، ولكنه ترك الساحة مهيأة ألنْ تتناهشها األطماع االستعمارية من جهة، 
وأنْ تجِد أوروبا يف العامل العريب األرض اجلاهزة للسرقة من جهة ثانية، فتبين ضتها 

ي ض وهكذا فإنَّ هذا العصر الذ. على أكتاف املُستعمرِين والفقراء واملسحوقني
من بابٍ رئيسي هو العلْم وانتشاره أرسل شعوباً أخرى إىل التخلف من أبواب 

  .جانبية، حبجج كثرية على رأسها متدينها

  القصيدة العربية وعصر النهضة

على الرغم من أنَّ عصر النهضة كان موجهاً لنهضة الشعوب األوروبية يف 
العامل العريب، إذْ أدخلَ املُستعمر األورويب معه بعض األصل، فلم يكن كلّه شراً على 

األدوات احلديثة كاملطابع مثالً، وهي أداوات ارتبطت بازدهار الصحافة، وانتشارها 
  .مبا هلا من فضل كبري يف التعليم والتثقيف
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ارتبط وض األدب العريب مبا يسمى النهضة، وهي الكلمة اليت تقَابِل يف 
، وهو تعبري يطلق يف "عصر النهضة"وترمجتها احلرفية  Renaissanceيزية اإلجنل

 Modernالعادة على املدة اليت تقع بني العصور الوسطى وبداية العصر احلديث 
Period  ة خاصة، وهلا عواملة وعقليلُقين عصور بتغريات خا سبق مومتتاز عم

تصر عل إحياء التراث القدمي، والعناية به وحتقيقه بارزة جعلت هذا التغيري كبرياً ال يق
تراخي قبضة الكنيسة وتشظي : ونشر آثاره بل يتعداه إىل غريه، ومن هذه العوامل

اإلمرباطوريات الكربى إىل دول قومية، وتدهور النظام اإلقطاعي، وظهور طبقة 
راً كبرية يف أمناط جديدة يف املدن الربوجوازية، وإجناز اختراعات جديدة تركت آثا

احلياة، ومن ذلك صناعة الورق واختراع الطباعة، والبوصلة وغريها من وسائل 
يقصدون احلقبة املمتدة " ضة"والباحثون العرب باستخدام هذا التعبري . االستكشاف

وحىت احلرب العاملية األوىل اليت  1798من بدء احلملة الفرنسية على مصر سنة 
حتت االستعمار الغريب املباشر، فقد  - تقريباً –كثر البلدان العربية انتهت بسقوط أ

، 1919استولت بريطانيا على كلٍّ من العراق وفلسطني وشرقي األردن سنة 
وكانت . 1919واستولت فرنسا على لبنان وسوريا مبوجب اتفاقية سايكس بيكو 

نذ العام أيطاليا قد استولت على ليبيا، واستولت بريطانيا على مصر م
وضمت إليها السودان، أما تونس فقد اخضعت للحماية الفرنسية سنة 1882
، أما اجلزائر فكانت قد احتلَّت 1912واملغرب اخضع لتلك احلماية سنة  1908

، ومل يبق خارج االطار االستعماري املباشر سوى مشال اليمن، 1832منذ العام 
، على حني اخضعت )نجد واحلجاز(سعودية وما يسمى اآلن اململكة العربية ال

املناطق املمتدة على ساحل اخلليج من الكويت مشاالً إىل حدود سلطنة عمان جنوباً 
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التفاقيات مع اإلجنليز، وأخضع باب املندب لالحتالل الربيطاين قبل ذلك بوقت 
املوضوعي يف مساحة كبرية يف اال "وإذا كان البعد القومي ميتد على  .)4(قصري

الشعر العريب احلديث، فقد كان لظروف متعددة دور يف إبراز هذا البعد عن غريه من 
األبعاد املوضوعية الشعرية األخرى، حيث تداعت األمم على وطننا العريب مستعمرة 
األرض ومنكلة بأبنائه، حىت استبيح احلمى، فتكونت يف الضمري العريب أفكار جيشت 

  .)5("بغية التحرير والنهوض باإلنساننفسها وأفرادها 

على أنَّ هذا املنظور بدأ يتبدل إىل حد ما مع التحوالت الكربى اليت راحت 
جتتاح العامل وخاصة يف بداية األلفية الثالثة، إذ تبدلَّت األولويات وصار العامل قرية 

مياً فقط، وبدأت صغرية، واتخذت الصراعات طابعاً أممياً، وأحياناً دينياً، وليس قو
بعض الدول تترنح، وأخرى تسقط، وثالثة تنهض وضاً متعثراً، ورابعة تبدو يف 
حرية من أمرها، لقد اختلطت األمور بالفعل، ويف هذا السياق ارتد كثري من الشعراء 

  .إىل ذوام، ولسان حاهلم يقول إنه ال طاقة هلم بتصوير عالَمٍ عصي على التصوير

صح أنَّ اجلانب اإلجيايب من العالقة املتبادلة بني الشاعر واتمع، إنما  وإذا
، فإنَّ مثْلَ هذه العالقة ال تنجم )6(هي عالقة تطابق أكثر منها عالقة انصهار أو ذوبان

  .عن فراغ، ولكنها حتتاج إىل طرفني يدركان بأنه ال غىن ألحدمها عن اآلخر 

ق الطويل من التحوالت السياسية، واليت قادت من هنا وضمن هذا السيا
بدورها إىل حتوالت جغرافية وعسكرية، فقد كان ال بد وأنْ تقود إىل حتوالت فكرية 
أيضاً، وكان من ضمن هذه التحوالت حتوالت إحيائية، بدأت مع أمحد شوقي 

، ومن الالفت أنّ مبحاوالته اجلادة والناجحة يف إحياء عمود الشعر العريب القدمي
كان املصريون إىل ذلك "املصريني يف هذه املرحلة عادوا للتعاطف مع تركيا، فقد 
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العهد يعطفون على تركيا عطف غريهم من املسلمني، ولكنهم كانوا يفكرون 
باستقالهلم عنها ويريدون حتقيقه، مما يعين أنّ عطفهم على تركيا كان منبعثاً عن 

ثر للتبعية السياسية فيه، فلما حطَّمت انكلترا وفرنسا آمال شعور ديين حبت ال أ
امساعيل باشا، وقضتا عليه باسم ديون مصر، ودفعتا تركيا إىل خلعه، وانتهت انكلترا 
 ة، ونكثت بعد االحتالل وعودها باجلالء، وأحسرابيإىل احتالل مصر بعد الثورة الع

ع م، اشتدا املصريون بتدخلها يف شؤوم على تركيا، وضعف تربمهم بسيادطْفُه
عليهم، وثبت عندهم اليقني بأنّ الدول النصرانية تطارد دول اإلسالم، وقويت فيهم 
النزعة الدينية، وكان من ذلك ما زاد النشاط يف بعث احلضارة اإلسالمية واألدب 

  .طح من جديدوهو األمر الذي دفع قصيدة اجلذور إىل الس. )7("العريب يف مصر

  قصيدة اجلذور

هنا برز أمحد شوقي بصفته حامالً هذا اللواء، ومستعيداً اد السليب، 
املتمثّل يف شعر األمة ووجداا؛ لذلك نجِد يف اجلزء األول من ديوان شوقي طائفة 
 من أشعاره اليت حياول أنْ يكون فيها ممثِّل املصريني والعرب واملسلمني، فيقول يف

  :أوىل قصائده

  همت الفُلك واحتواها املاُء                  وحداها بِمن تقلُّ الرجاُء

  ضرب البحر ذو العباب حوايلْ           ها سماًء قد أكربا السماُء

           ك اَألررن شاُء      ورأى املارقون مأمها الدباكاً متدضِ ش  

  تتدجى كأنها الظلماُء      جاً يف جبالٍ                   وجباالً موائ
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                ت اخلَياً كما تأهبوِيا اهليجاُء     ودمات حاجلُ وه  

  كهِضاب ماجت ا البيداُء  ند جلَّة عند أخرى                 لُجةٌ ع

  يتوىل أشباحهن اخلفاُء      وسفني طوراً تلوح، وحيناً                

            يقضإنْ شئت فالفضاء م ،فضاُء   رب فاملضيق وإذا شئت  

  ةَ فيها الرياح واألنواُءـَمـ  اجعل البحر عصمة، وابعث الرحـ  ف

اَألن دعلَنا إذا ب سأُن تاُءـ       ــــأنياةُ واإلحاحلَي توأن 8(س(  

ويف هذا رواية من : "حممد حسني هيكل على هذه األبيات بالقولويعلق 
الروايات اخلالدة لتاريخ مصر منذ الفراعنة إىل عهد أبناء حممد علي، وقَف فيها 
الشاعر وقفة مصري صادق العاطفة تفيض عليه ربة الشعر تاريخ بالده منذ عرفها 

وأنت تراه ممتلىء النفس فخراً مبجد التاريخ، أي منذ عرف الناس شيئاً امسه التاريخ 
مصر حني يرتفع ا اد إىل عليا ذراه، آسفاً حزيناً حني متر مبصر فترات ظلم وذلة، 
مستفزاً للهمم، حافزاً لعزائم أهل جيله واألجيال اليت بعده، كي يعيدوا جمد املاضي 

يسري مع احلوادث وتراه يف انتقاله من الفخر إىل األسف إىل االستفزاز . وعظمته
متدفقاً، مندفعاً فوق موج املاضي، آتياً من ال ايات القدم، كأنما هو قيثارة آهلة 
ذلك الزمان البعيد، يدفع إليها كلّ جيل نسائمه، فتتغىن وتشدو بأهازيج النصر، 

  .)9("وبترانيم املسرة طوراً، ويشجو األمل أحياناً

ذا اال، فإنّ األمر مل يقف عنده، وإنما وإذا كان أمحد شوقي رائداً يف ه
ظهر عدد ال بأس به من الشعراء الذين وضعوا إحياء القصيدة التقليدية أمام عيوم، 
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فاستعادوها ونظموا على منواهلا، ويف أغراضها، وهؤالء مل يقتصر وجودهم على 
ة، وقد كان يف مصر، بل صار هلذه القصيدة رواد ومريدون يف خمتلف األقطار العربي

  .إحياء القصيدة العمودية على هذه الشاكلة تقوية لقصيدة املقاومة يف بداياا

  القصيدة واملُقَاومة

تزامناً مع إحياء عمود الشعر العريب القدمي ظهرت قصيدة املقاومة العربية 
ض الدول ضمن منظومة أدبية واسعة الطيف تسمى أدب املقاومة، فقد تعرضت بع

العربية لالحتالل، وتعرضت أخرى ملا يسمى االنتداب، وهو شكل من أشكال 
االحتالل، وبذلك وقعت الدول العربية مجيعها حتت االستعمار، وهنا كان ال بد أنْ 
تحضر القصيدة والبندقية، حبيث تشد كلٌّ منهما أزر األخرى، فكان مفدي زكريا 

قاسم الشايب يف تونس، وأمثاهلما كُثُر يف املغرب واملشرق العربيني، يف اجلزائر، وابو ال
فناك عبد الرحيم حممود، وإبراهيم طوقان، وراشد حسني، وتوفيق زياد، وحممود 

  .درويش وغريهم

هي أنّ األدب والثورة متالزمان، فاألدب ما هو إالّ ثورة على "واحلقيقة 
ن أديب يكتب كي يقول إنا مما هو الواقع، وما كان، وإنع ممده ليس يف اإلمكان أب

يكتب من موقع الثورة على ما هو قائم، وهو يكتب كي يحدثَ ذلك التغيري 
اجلذري الذي تطمح إليه الثورات، وإذا كانت الثورات قد غريت اتمعات، فكم 

دب هو وقود من الكتب غريت وجه احلياة، بل إنّ األدب عادة ما يستبق الثورة، فاأل
الثورة وبدونه قد يصعب قيام الثورة؛ ألنه ينقُد احلاضر مستشرفاً املستقبل الذي 

  .)10("تسعى الثورة بعد ذلك لتحقيقه
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الشهادة قصيدة تبدعها روح الكائن الذي أدرك "وهناك من يرى بأنَّ 
اخلالدة، وكأنها حلظة الطريق إىل احلياة، وأدرك املسافة بني زمنه املُنتهي وبني األبدية 

تدهش الظامل واملُحتل واملُغتصب، فيبهت أمام تلك اآلية املعجزة اليت تصنع الوجود 
والقصيدة شهادة تستجيب للحقيقة وااز، حيث استجابتها للحقيقة . فتلبس اخللود

تنهض من حالة التوحد بني الشاعر ونصه، وهو يصنع وجوده بوجود النص، 
  .)11("قعه إىل مستقبل تنهض فيه احلياة اليت يسعى إليهاويتخطى وا

وإذا كانت قصيدة املقاومة األشهر يف احلالة الفلسطينية هي قصيدة الشهيد 
، لكَون صاحبها مل يقف عند حدود )1948 - 1913(عبد الرحيم حممود 

ة، فال بدن كلماته حقيقة حيه استشهد بالفعل، جاعالً من اإلشارة  الكلمات؛ ولكنم
  :إليها هنا

 الردى مهاوي يف بِـها  وأَلـقي          راحيت على روحـي  سـأَمحلُ    
 العدى يـغيظُ مـمات  وإِمـا          الصديق تـسر  حـياةٌ   فَـإِما   
   ـفسنو ريفلَها الـش تانغاي          رودـنايا وـيلُ الـمنىن  والـم 

    كمرـي  لَـععي أَرى  إِنـصرن        ملـكأَغـذُّ و طى إِلَـيهالـخ 
 الـمبتغى  هـو بِـالدي ودونَ           السليب حقّي دونَ  مقتلي   أَرى  
 الدما  مـسيلُ نـفسي  يـهيج            الصليل سـماع لأُذنـي يـلذُّ  
  جِـسملَ   ودجت ضابِ فَوقاهل            هـنـاوشت الـفَال جـارِحات 
  نهفَـم  ـصيبن أُسدماِء لالس            ـنهمو   ـصيبن أُسدرى لالش 
 الصبا ريـح طرِبِـالع وأَثـقَلَ           بِاُألرجوان اَألرض  دمه  كَـسا  
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ـفَّرعو   ـنهم ـهِيبنيِ بن               الـجلـكـفاراً  وع  ـزيدها يالـب 
 الـدنا بِـهذي  هـزٌء مـعانيه               ابتسام شـفَتيه عـلى   وبـانَ

كمرهـذا   لَـع ماتـن                الرِجالِ ممو  ـوتاً رامـريفاً مفَذا ش 
باري  فَكَيفصطا كَيدل احلُقود                كَـيفمايل  وحتسومِ ااَألذى ل 
 لَظى ونـاري حـديد  وقَـليب                العداة وجوه سـأَرمي  بِـقَليب

 )12(الـفَىت بِـأَني قَـومي  يعلَمفَ              احلُسامِ بِحد  حياضي  وأَحـمي

يرتبط الشاعر بأحداث عصره وقضاياه، ليس ارتباط املتفرج الذي "وبذلك 
يصف ما يشاهد، وينفعل مبا يصف، وإنما ارتباط من يعيش تلك األحداث، ويشعر 

، وبطبيعة احلال يزداد ارتباط الشاعر بالقضية املَعنِية )13("أنه صاحب تلك القضايا
منها، فالشاعر الفلسطيين هو أقدر الناس على كلما كان ابناً هلا، أو جزءاً ال يتجزأ 

التعبري عن قضيته يف إطار الصراع املباشر مع املُحتل، أما حني يرتفع الصراع إىل 
مستوى األمة، ومستوى اإلنسانية والبشرية، فإنَّ أي شاعر عريب أو مسلم، أو غري 

 التعبري عما يسببه مسلم ولكنه إنساين وصاحب نظرة حمايدة يستطيع املسامهة يف
  .االحتالل من أمل وموت وقتل وتشريد

  القصيدة الراصدة

هذه تسمية غري منصوص عليها يف أي كتاب نقدي أو دراسة أدبية، ولكنا 
اجترحناها هنا للتعبري عن شكْلٍ شعري ال يكون صاحبه مشاركاً فاعالً يف 

اهللا، وقد وجدنا يف قصيدة يوسف أبو األحداث، ولكنه يكون مراقباً هلا كسائر خلق 
ما يمثِّل هذا الشكل من الشعر؛ ذلك أنّ هذا " قلب آسيا"لوز املنشورة بعنوان 
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الشاعر مل يزر أفغانستان مطلقاً، وهو شاعر أردين ارتأى أنْ يكتب قصيدة يعبر من 
، واليت "آسيا قلب"تشكِّل قصيدة خالهلا عن وجهة نظره يف ما جيري هناك؛ لذلك 

منعطفاً " 14/12/2001اجلمعة "نشرا جريدة الدستور يف ملحقها الثقايف يوم 
، أي 2001يف الشعر العريب الذي تال أحداث احلادي عشر من أيلول لعام  هاماً

مباغتة  لضربةواشنطن ونيويورك  مدينيت برجا التجارة العامليني يف ضتعر بعد أنْ
يغري مسار التاريخ ويقوض االستقرار العاملي اهلش  لزاالً كاد أنّا يشبه زمشكَّلت 

  !، ولعله فَعلأصالً

ة هذه القصيدة ال تكْوأمهيمة شعرياً  نيف أسبقيتها بتناول احلالة األفغاني
ن أيضا يف مستواها الفين املتقدم، والقدرة على املزج الفين مها تكوحسب، ولكن

الفلسطينية واألفغانية، فمنذ أربعينيات وحىت مثانينيات القرن  واملوضوعي بني احلالتني
العشرين كانت األحداث الكربى تقفز إىل قصائد الشعراء حال وقوعها، لكنها بعد 

 ولعلّ، ذلك راحت تتأخر عن الظهور يف بعض القصائد، وتتوارى عن بعضها اآلخر
ا يتعلق  بعض الشعراء رغبةر ناجم عن مثل هذا التأخيف النأي بقصائدهم عن كل م

مشغول  ، بل إنَّ بعضهم أعلن صراحة أنه غريبااللتزام الوطين أو القومي أو الديين
     .بقضايا األمة؛ ألنها تفسد الشعر، وحتيله إىل  جمرد ببغاء

وإذا تركنا هلؤالء الشعراء احلرية يف اخلروج من عباءة األمة وقضاياها، فإنّ 
ضوع التايل الذي ينبغي طرحه هو أنّ السرد أو النثر الفين ظلَّ يف حاالت الثورات املو

يتأخر عن الظهور، وهو أمر له مربراته  -عند األمم والشعوب مجيعها-واحلروب 
  .الفنية واملوضوعية
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وحول هذه املسألة ذهب الدكتور حسين حممود، املختص بأدب املقاومة الفلسطينية  
معه إىل أنه يف احلاالت املتعلقة بقاضايا األمم والشعوب يكون الشعر أسبق يف حوار 

إىل الظهور بسبب التصاقه بالنواحي العاطفية، أما الكتابات النثرية فمن الطبيعي أن 
تتأخر حلاجة الروائي مثالً إىل وقت طويل الستيعاب األحداث، وحتليلها، وعرضها 

مثل هذا األمر عندما قامت االثورة البلشفية يف روسيا، حيث  بشكل فين، وقد اتضح
  .)14(رأى أحد النقاد أنّ التفكري يف كتابة رواية أقرب ما يكون إىل احللم

وترغب هذه الدراسة قَبلَ االنتقال إىل احلديث عن املسائل اجلمالية والفنية 
ز، اإلشارة إىل أنه إذا كانت للشاعر يوسف أبو لو" قلب آسيا"واملضمونية يف قصيدة 

بعض القصائد اليت تتصدى لترمجة األحداث الكربى على حنو فوري وسريع تتخذ  
لنفسها الشكل الكالسيكي، فإنّ قصائد أخرى تنحو باجتاه احلداثة حىت يف تصديها 

  .من القصائد البارزة يف اإلطار احلداثي" قلب آسيا"ملثل هذه القضايا، ولعلّ قصيدة 

أغنية طفل أفغاين يف الشتاء، وبنية : يف ستة مقاطع هي" قلب آسيا"قع ت
وإذا . النص، وحبر قزوين، كومثْرى اجلوع، وطريق احلرير، مثَّ غيم أوزبكستان

كانت القراءة األوىل هلذه القصيدة مبقاطها الستة ز أركان املتلقي، وتضعه أمام 
وماقد يتلوها من  -القراءة الثانية  صور موحية وجارحة يف الوقت نفسه، فإنّ

  .تضع الدارس أمام قضايا نقدية هامة ميكنه الوقوف عندها -قراءات

" أغنية طفل أفغاين يف الشتاء"يبهرنا املقطع االول يف القصيدة، وعنوانه 
  :بقدرته على التعامل مع الزمن وتكثيفه، وحتميله دالالت متعددة

  األغاين ال ترى بالعني " 
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  ار موسيقا اهلواء واأل

  )15("كُنت يف الصيف صغرياً وكَبرت اآلنَ يف عز الشتاء

... من املؤكد هنا أنَّ هذا الزمن إنما هو زمن سيكولوجي، داخلي، ذايت  
زمن ال يمكن قياسه من خالل أدوات التوقيت املُتعارف عليها، إذْ ال ميكن لإلنسان 

، إالّ إذا "كنت يف الصيف صغرياً وكربت اآلن يف عز الشتاء"أنْ يكرب بني فصلني 
يداً عن أدوات التوقيت، وعلى مستوى الرمز، حبيث يصبح كان قياس الزمن قد متَّ بع

  .رمزين لزمنني متباينني" الصيف والشتاء"هذان الفصالن 

ولعلّ هذه املفارقة يف الزمن قد مكَّنت األبيات الالحقة من االنتقال إىل رسم 
  : العالقة بني الزمان واملكان، إذْ يقول الشاعر

  رصاصاتبني بييت والضحى مخس "

  فصرت اآلن ماء  

  هكذا أجري على األرض

  )16("وفوقي حرف طاء طائرات طائرات 

وأنّ املسافة هنا " زمان"والضحى " مكان"ال خيفى على القارىء أنّ البيت 
واملكان " بني بييت والضحى مخس رصاصات"إنما هي مسافة بني املكان والزمان 

، لكن املسافة "الضحى"ان مضيء ليس سوى الطريق الذي جيب أنْ يفضي إىل زم
بني البيت والضحى مليئة بالرصاص، والقصف، واملوت، والتشريد، والرعب، وهو 
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ويف موازاة غياب الضحى يربز على السطح . بعيد املنال" الضحى"األمر الذي جيعل 
الطرف املالصق هلذا الغياب، وهو الطرف الفقري، واملغلوب على أمره، الذي ال ميلك 

  :طعام، كما ال ميلك الدواء، يقول الشاعرال

  ال يهم املوت حتت الطائرات" 

  تلك موسيقا ملن هم فقراء 

  ..هذه كسرة خبز أليب 

  )17("وهذا ماتبقى من دواء" اليود"هذه قنينة  

أمام هذا املَنظَر الدامي، واملعركة غري املتكافئة يجِد الشاعر يف السخرية  
، مث "ال يهم املوت حتت الطائرات: "لتأكيد املشهد وتعميقه، فيقولوسيلة فنية 

  : يؤكد هذه السخرية من خالل ترحيب بابناء الغزاة، فيقول

  مرحباً جِداً بأبناء الغزاة"

  )18("ابن احلياة.. هذه أرض أيب وأنا  

 حل يف القصيدة وحىت املقطع األخري ياعر منذ املقطع األوعلى والش صر
خماطبة قارة آسيا بأكملها ومعاملتها لو كانت رمزاً للمعاناة، كما يحرص على 
تقريب الصورتني الفلسطينية واالفغانية من بعضهما، والنظر إليهما كما لو كانتا 

  .صورتني لقضية جوهرها واحد أال وهو االحتالل
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يستعري الشاعر  " ية النصبن"ويف املقطع الثاين من القصيدة، الذي جاء بعنوان 
  :قضية نقدية ليومئ لنا بأنَّ جوهر االشياء خمتلف عن شكلها، فيقول

  بنية النص ال تشبه امرأة النص" 

  والنقْد ال يعرِف الشعراء

  أيب كان نقَّاد خيلٍ، 

  )19("إذا صهلَت يف الفالة خيولٌ مييز بني احلصان وبني الفرس

االختالف واضحاً ما بني النص وجوهره، وما بني حقيقة هكذا يبدو  
األشياء وشكلها اخلارجي؛ ألنَّ مثة أشياء حباجة إىل الكثري من التأويل، وإطالة النظر 

ويف هذا املقطع نفسه تواصل القصيدة . فيها، حىت يفمهما املرء أو يفهم جزءاً منها
هذا كتاب قدمي سنفتحه مثلما : "اعراستخدام الزمن كحيلة فنية ناجحة، فيقول الش

  ". نفتح البحر

ثُم جند يف آخر مقطع إشارة حلالة االضطراب اليت يعيشها اإلنسان العريب مع 
  ال أنا من بالد تشد علي:"..حميطه، فيقول

  وال من بالد أشد عليها  

  .)20("كأين من موقد النار واالخرون قَبس

يواصل الشاعر املزج بني " حبر قزوين:"ويف املقطع الثالث الذي جاء بعنوان 
  :احلالتني الفلسطينية واألفغانية، فيقول
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  حبر قزوين يف آسيا، "

  وأنا يف أرحيا 

  أرحيا مدينة موز 

  ومنخفَض للقتال على مدن يف األعايل،

  أرحيا شقيقة أمي وأعرفها 

  :الطفولةمذْ بكيت على والدي يف 

  .)21("غور من امللح يقطعه النهر أكثر من مرة يف احلياة

ويف هذا املقطع نفسه تأخذ آسيا صورة وشكْلِ الزوجة، بل إنّ الشاعر يعلن    
  : زواجه منها صراحة، فيقول

  ويل سوى هذه املرأة امرأيت آسيا"

  وأنا بحر نفسي متاماً 

  على الوافر الصعبِ

  .)22("راب وامسي يدلُّ عليه روائيسهلي ت

وإذا كانت آسيا قد أخذت يف املقطع األول من القصيدة صفة زوجة العم،  
  :إذ يقول الشاعر
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وأخذت يف املقطع الثالث صورة الزوجة، فإننا " ليتين ردادهم/ آسيا زوجة عم" 
وقد أخذت صوراً " كُمثْرى اجلوع: "جندها يف املقطع الرابع الذي جاء بعنوان

كَاحلَة العينني ، قارة ألوان وفواكه، منطقة احلرب، : وأشكاالً وصفات أخرى، فهي
: مسراء،  فَمها مضموم على امللح، ومضموم على  السكَّر، وهي باإلضافة إىل ذلك

قلب األرض، شقيقة الصني، حبيبة الشعراء، بيت احلزن، كُمثْرى اجلوع، حقول 
يأس، ماء الشرق وموسيقاه، بلدات الفقراء، اُألضحية اخلضراء، الوطن  احلراثني بال

  .املسلوب، واملرأة يف كفيها احلناء 

بعد هذه األوصاف اليت أسبغها الشاعر على آسيا يصل يف املقطع قبل 
إىل استحضار التاريخ  وجتسيد الضياع الراهن، أما " طريق احلرير"األخري، وعنوانه 

اريخ فقد متثّل بإشارته إىل طريق احلرير، وهي طريق معروفة بأمهتيها استحضار الت
  :التجارية بالنسبة للعامل القدمي، ويف ذلك يقول

  دلَّنِي يا أيب لطريق احلرير، "

  أنا جاهل يا أيب

  )23("يف السفَر 

  : يف حني متثل الضياع يف قول الشاعر

  ضعت يف الصني، "

  اية أرض احلياة،تلك البالد على مقرب من 

  وال اسم يل يف قراها 
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  وال ثوب أمي هناك،

  وال طين يف اجلنوب 

  وال يف 

  ..الشمال 

  لعلي سقطت على الورد دون قصد،  

  .)24("مطر: فسماين الغرباء

على أنّ راهنية الضياع ليست حمصورة يف جيل الشاعر، ولكنها متجسدة يف  
اجليل الذي سبقه كذلك، حيث بقي طلب الشاعر من والده أنْ يدله على الطريق 

  .دون إجابة

، تؤكِّد لنا القصيدة "غيم أوزبكستان: "ويف املقطع األخري الذي جاء بعنوان
  :ها جيل الشاعر واجليل السابق عليه، ويف ذلك يقولحالة الشعور بالنفي اليت يعيش

  .. غيم على وطين" 

  بعيد الغيم أحسبه مرايا من بقايا بيتنا يف الريح،

  مل نسكن بالداً  منذ أنْ خرج املسيح من املسيح،  

  .)25("ومل نقُلْ منفَى أبينا أين، أو جارت حروب
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ية الشاعر للصراع البشري الناشب ليست ويف هذا املقطع أيضاً نجِد أنَّ رؤ   
رؤية ضيقة، وال منحازة، ولكنها رؤية بعيدة الغور، تبدأ من اإلحساس بالذات 

  :مروراً باجلماعة، فاألرض، ويف ذلك يقول

  غَيم الدنيا على الدنيا،"

  .. أخاف اآلن حرب األرض 

  .)26("حتفي حبيبقد أمضي إىل حتفي ومل أنظُر حبيباً مث مل ينظُر إىل 

قصيدة غنية بالدالالت، ومفتوحة على التأويل ) قلب آسيا(إنّ قصيدة : مجلة القول 
والقضايا النقدية الكثرية اليت ال يمكن لدراسة واحدة أن تفيها حقها، خاصة إذا متَّ 

  .رعني الطائ: القصيدة الراصدة، أو لعلها عني الشاعر: النظر إليها ضمن ما أمسيناه

  ةــاخلامت

أسفَرت معاجلة حتوالت القصيدة العربية منذ عهد السلطنة العثمانية إىل مطلع األلفية 
  :امليالدية الثالثة عن النتائج واملالحظات التالية

أخذَت الدولة العثمانية مسميات عديدة يف األدب وكذلك التاريخ العريب،  -
 .املرباطورية، والرجل املريض، وغريهااخلالفة، والسلطنة، و: منها

تراجع الشعر يف ظلِّ الدولة العثمانية تراجعاً واضحاً، وصارت القصيدة  -
 .العربية عقيمة احملتوى، وضحلة املضمون، وقاصرة فنياً

على الرغم من أنَّ عصر النهضة األوروبية ترافق مع وقوع  عدد من الدول  -
تالل، ووقوع بعضها اآلخر حتت ما سمي باالنتداب، فإنَّ العربية حتت االح



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 159صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

القصيدة العربية، خاصة بشكلها املُقاوِم، شهدت تقدماً ملحوظاً، وصار هلا 
 .تأثريها الواضح يف الوجدان العريب

أخذ عدد من الشعراء العرب على عاتقهم إحياء عمود الشعر العريب القدمي،  -
شوقي، صاحب مدرسة اإلحياء الذي استطاع  وكان على رأس هؤالء أمحد

 .إيقاظ عمود الشعر العريب من رقاده
بقي لقصيدة املقاومة صداها الكبري يف أرجاء الوطن العريب، وبرز من شعراء  -

 .املقاومة من جمع بني املقاومة بالسالح واملقاومة بالكلمة
للتعبري عن شكْلٍ شعرِي ال  اجترحت هذه الدراسة تسمية القصيدة الراصدة -

يكون صاحبه مشاركاً يف األحداث، وإنما يكون مراقباً هلا، وضربت عليه مثالً 
  .تطبيقياً

  اهلوامش

، 2003إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العريب احلديث، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع،  
 .18ص

 .19املرجع السابق، ص: انظر 

 .153، ص1965، 3البالد العربية والدولة العثمانية، بريوت، دار العلم للماليني، ط ساطع احلصري،

 .27إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العريب احلديث، ص: انظر

حممد سليمان، احلركة النقدية حول جتربة أمل دنقل الشعرية، عمان، دار اليازوري للنشر والتوزيع، 
 .23، ص2007

 .156، ص2001، 3هات الشعر العريب املعاصر، عمان، دار الشروق، طإحسان عباس، اجتا 
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، بريوت، دار الكتاب "من مقدمة حممد حسني هيكل للجزء األول والثاين"أمحد شوقي، الشوقيات،  
 .5، ص1984العريب، 

 .17السابق، 

 .10-9السابق، ص

، 86لألدباء والكتاب العرب، العدد حممد سلماوي، األدب والثورة، جملة الكاتب العريب، االحتاد العام 
 .4، ص2012، شتاء 26السنة 

نبيل عبد الرمحن احمليش، قصيدة الشهداء واخلطاب الشعري املقاوم، جملة الكاتب العريب، االحتاد العام 
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."مفدي زكريا: لشاعر الثورة اجلزائرية " املعجم الشعري يف إلياذة اجلزائر   

---------- 

اجلزائر – قاملة  1945ماي  8جامعة   -  الدكتور بوزيد ساسي هادف   

---------- 

  :                                 امللخص باللغة العربية 

نظرا ألمهية املعجم الشعري لدى كل شاعر باعتباره العنصر األساسي الذي 
يشكل منه الشاعر قصائده و مقطوعاته ، إذ يتمثل يف جمموعة الكلمات اليت يستخدمها ، 

يقلدها ، و الرموز اليت يستوحيها فيوظفها خلدمة هذا النص و الصور اليت يبتدعها أو 
رأيت . و لكونه ذا قدرة كبرية على حتديد البنيات األساسية يف النص . الشعري أو ذاك 

لشاعر " املعجم الشعري يف إلياذة اجلزائر :  " أن يكون هذا البحث املتواضع موسوما ب 
الله الوقوف على اللبنات األساسية اليت أحاول خ) . مفدي زكريا (الثورة اجلزائرية 

اختذها الشاعر مادة لبناء إلياذته باعتبارها وثيقة تارخيية سجلت تاريخ اجلزائر قدميه وحديثه 
كما أحاول يف الوقت نفسه التعرف على املصادر اليت .بأحرف من ذهب و مبسحة مجالية 

  .استقى منها الشاعر مادته اللغوية و كيفية توظيفها 

Résumé en Français :                                                                   

     Le dictionnaire poétique de chaque auteur ; représentant  l’élément 
essentiel et englobant  l’ensemble des mots ; des figures de style ; et 
des symboles choisis , lui permettant  l’élaboration de  son texte . son 
importance réside dans l’action déterminante des structures de base 
du texte poétique . De ce faite , il m’a semblé adéquat de choisir le 
titre de cette modeste recherche comme suite:  

   «  LE DICTIONNAIRE POETIQUE DANS L’ODYSEE 
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ALGERIENNE ) du poète de la révolution Algérienne  (  MOUFDI 
ZEKERIA ). A travers cette étude j'ai  essayé de déterminer les matières 
utilisées pour l'élaboration de son texte considéré comme un document 
de référence de l’histoire Algérienne . 
Par occasion  j'ai essayé de remonter aux sources desquelles  l’auteur a 
puisé les matières linguistiques qui ont donné un cachet particulier à 
son style.   

Resumé en anglais 

  The poetic dictionary of each author, representing the essential and 
encompassing all the words, and figures of speech and symbols chosen, 
enabling the development of its text. its importance lies in the decisive 
action of the basic structures of the poetic text. Therefore, it seemed 
appropriate to choose the title of this modest research as follows:  
    "THE DICTIONARY IN THE POETIC ODYSEE ALGERIENNE) 
of the poet of the Algerian revolution (MOUFDI ZEKERIA). Through 
this study tried to determine the materials used for the preparation of his 
text as a reference document in the history of Algeria.  
By chance I tried to retrieve the sources from which the author has 
drawn language materials that have given a touch to his style. 

 متهيـــد
وإذا كان هذا البناء إذا كان الشعر بناء ، فالشاعر هو مهندس هذا البناء ، 

فالشاعر ايد مبثابة املهندس . حمكما مجيال، فالفضل يرجع بال شك إىل مهندسه 
البارع  يكون حظه من الرباعة مبقدار استغالله لكل اإلمكانات يف تشييد بنائه و 

تأمني متاسكه، و بقدر ما يربع الشاعر يف    تسخري كل ما يراه مناسبا لتأسيسه
لمات يكون حظه من الفن و الشاعرية ، وحيكم له أو عليه على هذا تعامله مع الك

من هنا تأيت أمهية املعجم الشعري ، أو قل العناصر األساسية اليت يشكل . األساس 
وهذه العناصر تتمثل يف جمموعة الكلمات اليت . منها الشاعر قصائده ومقطوعاته 

ذلك الرموز اليت يستوحيها و الصور اليت يبتدعها أو يقلدها ، وك  يستخدمها، 
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رغم األمهية اليت " : يقول يوري لتمان . فيوظفها خلدمة هذا النص الشعري أو ذاك 
يكتسبها كل مستوى موضح يف النص الفين يف تشكيل البنية الكلية للعمل ، فإن 
الكلمة تبقى الوحدة األساس للبناء الفين اللغوي، فكل الطبقات البنيوية ما حتت 

التنظيم على ( وما فوق الكلمة ) التنظيم على مستوى أجزاء الكلمة ( الكلمة 
ال تكتسب داللتها إال من خالل عالقتها باملستوى املشكل ) مستوى املتواليات 
وعلى هذا األساس فإن للمعجم الشعري قدرة كبرية على ) 1"(من قبل الكلمات 

ما لألصوات واملستويات وعلى الرغم . حتديد البنيات الداللية األساسية يف النص 
غري اللغوية من قدرة إحيائية، يبقى التعرف على املعجم الشعري ضروريا للكشف عن 

ونظرا .. احلقول الداللية وحتديدها داخل النص كمفتاح لتحديد البنيات األساسية هلا
املعجم "ألمهية املعجم الشعري عند كل شاعر ارتأيت أن تكون مقاليت موسومة بـ

أحاول من " ملفدي زكريا شاعر الثورة اجلزائرية " إلياذة اجلزائر " الشعري يف
خالهلا الوقوف على اللبنات األساسية اليت اختذها شاعرنا مادة لبناء إلياذته اليت يناهز 
عدد أبياا الشعرية الواحد بعد األلف ، واليت تكاد تتوزع بالتساوي على مائة 

كما أحاول يف الوقت نفسه التعرف على  .مقطوعة مبعدل عشرة أبيات لكل واحدة
  . املصادر اليت استقى منها مفدي زكريا مادته اللغوية و كيفية توظيفها 

وعلى أية حال فإن االهتمام بالنص يبقى اهلدف األول واألخري، وهذا    
أفقيا لرؤية طريقة الشاعر يف ضم كلماته : يتطلب قراءته رأسيا وأفقيا على حد سواء 

بعضها إىل بعض يف البيت الواحد ، ورأسيا ملعرفة أي أنواع الكلمات خيتارها على 
مرات " اإللياذة " رحت أقرأ ألجل ذلك )2(وجه اخلصوص من خمزونه اللغوي 

ومرات ، ومع كل مرة أقرأها فيها أجدها جتود بأشياء كانت تضن ا يف مرات 
وهذا ليس بغريب ، و ذلك ألن تنوع القراءة مع تنوع ظروفها تساعد على . سابقة 
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وهذا التكرار يعيننا على التأكد من . استكشاف بواطن النص و استكناه خفاياه 
  ).3(لنص ويقودنا إىل سالمة احلكم عليه كما يقول عبد اهللا الغذامي سالمة تلقينا ل

إن تلك القراءات املتوالية جعلتين أحكم على أن لكل عنصر من عناصر 
كما وجدت كذلك أن املعجم . اإللياذة له قيمته ، ولكنها بنسب غري متساوية 

  :   يستمد مادته من املصادر اآلتية"  إلياذة اجلزائر " الشعري يف 
  االقتباس من القرآن الكرمي   : املبحث األول 

بعض الصيغ اجلاهزة ، أحيانا " إلياذته " لقد استخدم مفدي زكريا يف   
و مصدره يف . بألفاظها ، و أخرى باستيحاء معانيها و وضعها يف كلمات من عنده 

  : واألمثلة على ذلك كثرية نذكر منها ما يلي . هذا القرآن الكرمي 
  :فدي زكريا يقول م

  ...        و عاد ...عن مثود : أسائله   **وأوقفت ركب الزمان طويال                   

  هي ذات العماد ؟           ... وهل إرم   **من عهد نوح  ...وعن قصة اد            

  )   4(دون عنــاد ...وقال اجلزائر   ** ينا ـفأقسم هذا الزمان مي               

  :يتضح لنا من خالل هذه األبيات أن شاعرنا قد اقتبسها من قوله تعاىل  
اليت مل خيلق مثلها يف البالد (*) إرم ذات العماد (*) أمل تر كيف فعل ربك بعاد " 

  )5(*)..." (ومثود الذين جابوا الصخر بالواد (*) 

  : و يقول يف موضع آخر من اإللياذة 
  .. فوق اخليال ... فطار ا العلم    **ا  وأخرجت األرض أثقاهل          
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  )   6(وتكفي اجلزائـر ذل السؤال   **توفر للشعب أقــداره            

  :فالشطر األول من البيت األول مقتبس عن قوله تعاىل  
  )"7(*) (و أخرجت األرض أثقاهلا(*) إذا زلزلت األرض زلزاهلا " 

  : ه ــوقول
  )                  8(وغالب مخسني عاما عجافا   **يغمراسن الشهم ضاق اصطبارا            

  :من الكلمات اليت وردت يف القرآن الكرمي مصداقا لقوله تعاىل ) عجاف(وكلمة    

وقال امللك إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف و سبع سنبالت خضر " 
  )9"(أفتوين يف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعربون  و أخر يابسات يا أيها املأل

  :وقوله كذلك 

  ) 10(فخابت نوايـــاهم اآلمثة   **وصعرت للجــنراالت خدا              

  :فهذا البيت مقتبس من قوله تعاىل 

وال تصعر خدك للناس و ال متش يف األرض مرحا إن اهللا ال حيب كل خمتال "   
  : وقوله ) 11"  (فخور 

  واألرض ملء شفائف شفا  **وسبح هللا ما يف السماوات                  

  )12(، وموسى الكليم ، يرتل صحفا **كأنك تصغى ا للخليل               

يسبح هللا ما يف السماوات واألرض له : " فالبيت األول مقتبس من قوله تعاىل   
  )13"    (امللك له احلمد     وهو على كل شيء قدير 
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إن هذا لفي الصحف : " البيت الثاين فهو عبارة عن إشارة إىل قوله تعاىل  أما 
  )14" (األوىل، صحف إبراهيم و موسى  

إىل غري ذلك من اإلقتباسات القرآنية ، اللفظية و املعنوية ، املبثوثة يف ثنايا      
  .زائريةاإللياذة ، مما يوضح لنا الثقافة اإلسالمية اليت حيظى ا شاعر الثورة اجل

  :االقتبـاس من التاريخ العريب و  اإلسالمي :  املبحث الثـاين  

لقد اقتبس مفدي زكريا من التاريخ العريب و اإلسالمي بعض األمساء  ألعالم هلا  
اليد الطوىل يف بناء احلضارة العربية و اإلسالمية   أمثال خالد بن الوليد و سعد بن 

رسول البشرية : األنبياء و الرسل ، نذكر منها ، كما ذكر أمساء بعض ...أيب وقاص 
حممد صلى اهللا عليه و سلم ، و النيب عيسى عليه السالم ، ونوح عيه السالم و آدم 

  ...أبو البشرية ، و حواء أم البشرية 

  :يقول مفدي زكريا يف إحدى مقطوعاته من اإللياذة 

  ا صهرا لعيـسىوكان حممد      **أولئك آباؤنا ، منذ عيـسى            

  وأجلى الندامى و رد الكؤوسا     **  والح الصباح ، فهز السكارى        

  وأسرج يف الكائنات الشموسا   **وأيقظ حلم الليايل احلبالـــى          

  ويغرس يف اجلربوت الفؤوسـا  **وأهوى على البغي ، يذرو اجلذوع ،       

  وسوى احلظوظ و أعلى الرؤوسا  **وحذر آدم ظلـــم أخيــه          

  افأهلمت الروح هذي الرموسـ  **ها  أخرج حواء من رمســـو        
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  لئن حارب الدين خبث النـفـوس ،  فلم يغمط الدين هذي النفوسـا        

  أكـانوا جموسـا...أكانوا نصـارى   **ومل نكن ننكر آبـــاءنـا        

  جلرهم ؟ هال نسينا الدروسـا      **    وهل كان بربــر إال شقيـقا      

  )15(فمازال أمحـد صهرا لعيـسـى     **ا   رب الدين أصالبنـــإذا ع     

  :ويقول يف موضع آخر من اإللياذة

  وعميا، فأصغى لنا من متـارى **وكان الفرنسيس صما و بكمـا              

  )16(وكان حممد ، يرعى النـارى **وما كان عيسى ظلوما جهـوال             

  فأهلب منه القصاص الفتيــال  **هو احلقد طري صرب الرصاص ،               

  دنا أن نرد املثيـــالـوأغضب عيسى وراع الصليــب فناش            

  )17(خ ، فلم يك غري القصاص سبيـال   **صرخنا فلم يعبـؤوا بالصـرا        

  :ويقول يف موضع آخر 

  هو الصدق حقق أمـالـه  **جزائرنا الغاليـة     : وقالت             

  إىل النصر ، قدمت قربانيـه **ومن دم شعيب ، و أكبـاده               

  وسعد بن وقاص أبطـاليـه  **وجندت من خالد بن الوليـد ،           

  )18(وخلدت أجماد أنطـاكيـه    **وجددت حطني يف موطـين          
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ففي هذه املقطوعات و غريها،  نراه يذكر أمساء أعالم عربية و إسالمية ، كما يذكر 
أمساء أنبياء  ورسل ،  ويستحضرها استحضارا مباشرا ، دون اخلوض يف تبيان 
مالمح تلك الشخصيات ، رمبا لكوا معروفة لدى العام و اخلاص ، أو فعل ذلك 

  . ويلها حسب الغرض و الغاية من توظيفهاعن قصد لترك اال مفتوحا للقارئ لتأ

وبذكره ألمساء األنبياء ، رمبا أراد أن يشري إىل صلة التقارب بينهم ، و إىل التسامح    
الذي كان يطبع كل األديان ، إال أن الرتعة االستعمارية لدى الشعوب ،وحب 

  .  السيطرة والتسلط ، حول ذلك التسامح إىل حقد و بغضاء و عدوانية 

خالد بن الوليد ، و سعد بن أي وقاص ( بذكره ألمساء قادة مسلمني ، أمثال و
، فإنه أراد أن يستلهم البطوالت اليت كان يتصف ا أولئك القادة ، )  وغريمها 

ليبث احلماس يف أبطال اجلزائر ، وكأين به أراد من الشعب اجلزائر كله أن يتخذ 
م ضد االستعمار الفرنسي الظامل أولئك القادة امليامني قدوة هلم يف حر.  

  :االقتباس من التاريخ اجلزائري القدمي و احلديث : املبـحث الثـالث    

لقد استقى شاعر الثورة  : ــ أوال االقتباس من التاريخ اجلزائري القدمي  1
اجلزائرية  مفدي زكريا يف إلياذته  أمساء ثورات ظافرة وشخصيات بارزة من التاريخ 

زيري ، و  ( : اجلزائري القدمي كانت هلا اليد الطوىل يف بناء جمد اجلزائر أمثال 
  )19: ( حيث يقول..)  و غريهم... بولوغني ، و فريموس و دوناطوس 
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  العظيم اـالم ) 20(ريـونقـري زي   **ألف عام   وقفنا حنـي ا    

  روع األنـــامـيهــز الدنا ، و ي   **يف عيدنا  ) 21(فقام بولوغني

  يعانــق زيري املليـك اهلمــام    **فاض فتاه دالال  ) 22(وسيبوس

  أقصى املرام) 24(وحازت أكوسيوم   **)  23(بولوغني إن صاا فريموس

  تصول، وتزجي اخلميس اللهام) 25(س    **وهب األمازيغ من دوناطو  

  وخاضـــوا املعامع يوم الصــدام   **فأبناء مازيغ قادوا الفــدا  

  اموأقروا النظـــ... شادوا البناء و   **وساقوا املقادير طوع خطاهم  

الوطنية إن شاعرنا مفدي زكريا يف هذه األبيات يريد التأكيد على اهلوية 
واالنتماء التارخيي وتكذيب مزاعم فرنسا اليت تتنكر ألجماد اجلزائر التليدة ، وتدعي 

  . أن اجلزائر قطعة فرنسية ، وأن أجدادنا من الغاليني
مث نرى شاعرنا يعود مرة أخرى حبماس فياض ، وفخر واعتزاز ، ليؤكد    

ماسينيسا ، "  فيذكر على جمد اجلزائر العظيم الذي بناه أجدادنا منذ القدم ، 
 ، وغريمها من الشخصيات اليت لعبت دوا كبريا يف بناء جمد اجلزائرويوغورطة ، 

  )26:(فيقول 

  د زكى دمانـاذروه، خيلـ   **يردد صدانـا    ) 27(دعوا مـاسينيسا 
  اـمدى الدهر كيف كسبنا الرهان  **حيكي لروما  ) 28(وخلوا سفاكس

  بزامة ، مل يرض فيها اهلوانـــا   **وكيف غدا ظافرا ماسينــيسا   
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  )29(وأقسم أن ال يعيش جبـــانـا  **وكم ساوموه ، فثــار إبـاء   
  :إىل أن يقول 

  حبكم اجلماهري يفشي األنامـــا  **على هديه   )30(فجاء يوغورطا     
  فهز الكياــنا... ها ع ملن يشتري   **مدينة رومــا تبا   : " وقال      
  ) 31(وأوىل األمازيغ عزا و شانـــا   **ووحد سريتا بأعطاف كاف        

إىل غري ذلك من القبائل و  الشخصيات  التارخيية  اليت أسهمت يف بناء جمد اجلزائر 
تكفرناس ، و سانت أغستني ، و أبولوس  و يوبا الثاين ، و : ( منذ التاريخ أمثال 

، وكسيلة ،   وابن رستم ، وابن تومرت ، وعبد املؤمن بن علي ، عقبة بن نافع 
  )وغريهم ......ويغمراسن ، وحيي بن خلدون ،

إىل أن يعلن جهارا ارا أن الفرنسيني و أذنام قد حسدوا اجلزائر و اجلزائريني على 
ء جمدهم العظيم الذي بين منذ فترات زمنية مترامية يف القدم ، على يدي أبطال عظما

ضحوا بأعز ما ميلكون ليبقى هذا اد صرحا شاخما ثابتا ال يتحلحل رغم العواصف 
  : حيث يقول .  و احملن

  يب ـوجاروا على البلد الط     **فكم حسدونا على جمدنا                

  وإن جحدوا ، و مل تكتب    **وكم باجلزائر من معجزات                 
  يب       ـلرساالت من مشرق الشمس ، لكن خيالفهم مذها: وقالوا             

  )32(كذبوا بالنيب  ...إذن ... نبيا      **ولو أرسل اهللا من مغرب                 
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و تأكيدا على استمرارية  :ــ االقتباس من التاريخ  اجلزائري احلديث  2 
النضال اجلزائر  وحتدي االستعمار الفرنسي الغاشم ، نرى الشاعر يستنطق التاريخ 
اجلزائري احلديث ، ليستلهم  منه تلك الثورات الشعبية اليت انطلقت هنا و هناك يف 
ربوع اجلزائر العميقة ، حتت قيادات رشيدة  وأبطال أشاوس ، فراحت تقلق فرنسا 

، مقاومة األمري عبد القادر( اء منابتد.  ، و تكدر عيشها ، و تعكر صفوهاالعجوز 
، ان ، و ثورة أيب معزة و أيب بغلةو ثورة الزعاطشة بقيادة الشهيد عبد الرمحن بن زي

و الال فاطمة نسومر ، و أوالد سيد الشيخ بقيادة الباشاغا سليمان بن محزة بن 
  )غريهم و .... بوبكر ، و املقراين و احلداد 

" معسكر " يقول مفدي زكريا مبناسبة مبايعة األمري عبد القادر باإلمارة  مبدينة 
  :بالغرب اجلزائري  حيث يقول 

  فطاول عمالقها األجنمـا   **معسكر فجر عزم الشباب             
  فكان ا القائد امللهمـا     **وبويع ، شاعرها اهلامشي              

  )33(دما .. غ النظام ، و يربي احلسام ، فيقطر ذاك ، و هذايصو          
بالغرب ( ففي هذه األبيات يتناول الشاعر مبايعة األمري عبد القادر مبدينة معسكر 

وهو مل يتجاوز الرابعة و العشرين من عمره بعد ، ملا رأوا فيه من شهامة ) اجلزائري 
عبد القادر اجلزائري املقاومة ضد لقد قاد األمري . و قوة الشكيمة والرأي الصائب

م محل خالهلا فرنسا ما 1848إىل  1830االستعمار الفرنسي مثانية عشرة عاماً من 
  : إذ يقول مفدي زكريا .ال تطيق، وأذاق قادا العذاب املرير

  وجرعت بيجو العذاب املريرا   **ومحلت ماريان ما ال تطيق              
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  ين املصرياـوجتزي السرايا و تب   **ختوض املنايا   ...مثان و عشرا           
  )34(وكانوا احلمريا.ك ، فكنت الضليع ،  **وتدمغ بالعلوم من جادلو             

مث ينتقل بعد ذلك إىل ذكر بعض القادة اجلزائريني الذين أكملوا مسار املقاومة 
  : حيث يقول . د القادر، بعد أن سقط أسريا وأخذوا املشعل من أيدي األمري عب

  تبلى السرائر ) 35(وعند ابن زيان    **تلقف رايتك ابن اجلزائر            

  ن ، فهب لنصرم كل ثـــائر      **وهب الزعاطشة الثائرو            
  )36(فمات الشهيد فداء اجلزائـر  **حتدى ابن زيان سخف اللئـام ،          

بقيادة الزعيم الشهيد "  الزعاطشة " ففي هذه األبيات يشري إىل ثورة 
عبد الرمحان بن زيان ، الذي فضل أن ميوت شهيدا عزيزا مكرما، على أن يعيش 
ذليال خاضعا مستكينا ، إذ أىب تلك املساومات و اإلغراءات اليت تصله من القادة 

  .  الفرنسيني مقابل اإلبقاء عل حياته 
لى ذكر ثورة أيب معزة و أيب بغلة وما وقع فيها من معارك بطولية يف مث يعرج ع

  : كل من سطيف   وقسنطينة ، إذ يقول 
  ل ،صراع أيب بغلة يف املغاور   **ويذكر أبو معزة للجبـا               

  )37(وأبطال سرتا جالل املفاخر    **وحتفظ سطيف ألبطاهلا                

اليت كانت تسري الثورة يف جبال )  الال افاطمة نسومر(والت يقول كذلك خملدا بط
جرجرة أوال مع زوجها مث مبفردها و هي اليت صرعت الباشاغا سي اجلودي عميل 

م على رأس ااهدين 1857م إىل 1856فرنسا، وصمدت يف مقاومتها من 
،  قاستو ، ورينو ، ويوسوف ، وماكماهون: املسلمني ضد ستة جنراالت فرنسيني 
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)  راندون(  وميسيا ، و دليين ، الذين كانوا كلهم حتت القيادة املباشرة للماريشال
فلقد قادت . الذي ترأس العمليات يف نفس احلني الذي كان فيه واليا على اجلزائر

الذي كان يضم " راندون " جيشا قوامه سبعة آالف جماهد ضد جيش املارشال 
يع املعدات احلربية احلديثة ، و مشلت ساحة مخسة وأربعني ألف مقاتل متوفر على مج

العمليات كل جبال جرجرة إىل قمة لالخدجية اليت مسيت باسم أمها، واملوقعة احلامسة 
لقد اعتقلت لالفاطمة يف . م 1857جوان 24يف " اشريضن " كانت يف معمعة 

  .م مع أتباعها إخوان الرمحانية1957جويلية  11يوم " تكال" قرية 
  بطوالت ، سيديت فاطمــة    **وتذكر ثورتنا العارمة                    

  )38(فترجف باريس و العاصمة   **يفجر بركاا جرجرا                     

  : مث يستمر يف ذكر أعماهلا البطولية إىل أن يقول 
  )39(وأجمادها مل تزل قائمة ؟    **أتنسى اجلزائر حواءها                     

  : مث ينتقل بعد ذلك إىل استلهام ثورات أخرى بقيادات و أبطال أخر ، أمثال 

أوالد سيدي الشيخ ، وأبو شوشة ، وابن شهرة ، والشيخ احلداد ، واملقراين، 
   :و غريهم ، حيث يقول ... وأبو مزراق

  فهزوا الثـرى وأذابوا اجلبـــاال     **بنو سيدي الشيخ قادوا النضال          
  فرب ، وأصلى املغـري الوبـــاال     **سليمان محزة آىل  مييـنـــا       
  ومحزة يغـرس فـيه النبــاال      **العقيد املسجى    ) 37(سلوا بوبريت   
  بيمناه ، يبـكي عليه الثكـالـى    **ويستل من صــدره  روحـه       
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  الفدآ تستفز الرجـاالبســاح      **ووهران تصرخ فيها الدمــاء      
  يهيل على الغــاصبني الرمـاال       **وصحراؤنا و ابن شهرة فيهــا    

  بصحرائنا ، ينسف االحتــالال      **وجيش أيب شوسة املستميــث ،   
  القتـاال: البدار ، و يدعو : ينادي     **وصوت ابن حداد دوى دويــا    
  ت ، نسور ، بواشق ، وى النـزاال     **ومن آل مقران يف الشاهقــا     
  )40(د ، فحقق باملعجزات احملـــاال   **وقال بومزراق حـان اجلهــا   

حياول إبراز بطوالت مفدي زكريا  ففي األبيات الشعرية السابقة نرى
املقاومة الشعبية اجلزائرية ، فثورة أوالد سيدي الشيخ بقيادة الباشاغا سليمان بن 

م،  ذلك القائد املغوار الذي التفت حوله قبائل أوالد 1864ر سنة محزة بن بوبك
سيدي الشيخ ، فهزموا الفرنسيني هزمية نكراء وأعادوا الكرة يوم كان يقود اجليش 

وكانت املعركة حامية الوطيس ، ودامت زمنا طويال " بوبيتر " الفرنسي الكولونيل 
نفسه ، " بوبريتر " فيهم الكولونيل ، انتهت بازام العدو و موت معظم مقاتليه مبا 

مث استشهد بعد ذلك . حيث استطاع البطل سليمان بن محزة بقتله بيده أتناء املعركة 
وكان من بني الفرق املعتدية اجلند اجلزائري املتطوع مع فرنسا ، . خالل املعركة 

 لكن ما إن كادت املعركة  تلتهب حىت أخذم احلمية اإلسالمية فانقضوا على
يف و "بوشوشة " وقام بالصحراء جنوب األغواط . الفرنسيني وانضموا إىل ااهدين

وذلك يف نفس الوقت الذي كان " ناصر بن شهرة " نفس الصحراء ثار معه ااهد 
مث نراه يوضح لنا  . ينظمان املقاومة يف الشمال "املقراين "  وبومزراق     " فيه 

حلداد يوجه النداءات الصارخة إىل كل مناطق كيف كان الشيخ  عزيز بن الشيخ ا
اجلزائر يستنفر الناس للقتال و يقول أن الوقت قد حان و أن فرنسا قد أصبحت 
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م ، 1870فريسة سهلة املنال ، فيجب أن ال نفوت هذه الفرصة وذلك يف آخر سنة 
مارس 14ويف ليلة . وكان االتصال وثيقا آنذاك بني املقراين و الشيخ احلداد 

م أعلن املقراين اجلاد رمسيا بناء على سياسة اإلسالم يف عدم مباغتة العدو ، 1871
وقد أرسل املقراين إىل اجلنرال الفرنسي . وكذلك حسب مبادئ األمم املتحدة اليوم 

ضدكم اعلموا أننا يف هذا اليوم قد أعلنا اجلهاد عليكم و" : يف العاصمة يقول له 
  " .غدا نبتدئ اجلهاد و

إىل غري ذلك من الثورات الشعبية والقادة األبطال الذين لقنوا فرنسا دروسا يف 
  . البطولة و الفداء لن تنساها أبد الدهر

وبعد فشل املقاومات الشعبية بسبب عدم تنظيمها و حدوث خسائر بشرية 
يف صفوف اجلزائريني لعدم التكافؤ يف القوى العسكرية ، جلأ اجلزائريون إىل النضال 

سياسي خاصة بعد احلرب العاملية األوىل ، وتزايد الوعي القومي ، و ظهور مبدأ ال
  : حق تقرير املصري ، فاختذ عدة مظاهر منها 

الذي ظهر يف فرنسا نفسها ، و ذلك بزعامة حزب جنم مشال : ـ التيار االستقاليل  
  : يقول مفدي زكريا ذا الصدد .  مصايل احلاجأفريقيا، و الذي يقوده 

  وأعفى صرير الرماح العوالـي   **لئن بح صوت السيوف الصقال         

  ع، يقود سراياه جنم الشمــال  **     فحرب الرياع أعاد الصـــرا   
  )41(و ينذر ساستهـــا بالوبـال      **بأرض فرنسا ، يدك فرنســا     

لقد ظهر التيار اإلصالحي بزعامة عبد احلميد بن باديس : ــ التيار اإلصالحي  
الذي عمل على تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت رأت يف اإلصالح 
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اللغة و الدين  و تكوين الشباب املؤمن بعروبته و انتمائه وسيلة للحفاظ على 
  : ول شاعرنا يق. التارخيي و العمل عل يئته للثورة 

  تغذي العقول بوحي السمـــاء    **ويف الدار مجعية العلماء                   

  ي وتغرس فيها معاين اإلبـــاء  **ودي النفوس الصراط السو                
  وتغمر أكوانه بالسنــــاء     **تواكب جنم الشمال اندفاعا                  

  )42(ويعضد باديس فيهــا البشيــر، فتزخر باخللص األصفيـاء            

 كما ظهر يف اجلزائر التيار اإلدماجي متمثال يف حزب :التيار اإلدمــاجي     
البيان اجلزائر بقيادة فرحات عباس الذي كان ينادي بسياسة إدماج اجلزائر مع فرنسا 

ية ، خاصة بعد أن واجه هذا املطلب لكنه سرعان ما تراجع عن مطالبه اإلدماج
بعد م، و1936إلسالمي الذي انعقد عام بالرفض من طرف الفرنسيني يف املؤمتر ا

يف حزبية مع التيار االستقاليل ، و توبته و ختليه عن فكرته االندماجية احتد يف توأمة
  : هذا الصدد يقول مفدي زكريا يف إلياذته 

  فأسلم للمخلصني العنـــان   **أفاق من الوهم حزب البيان               
  فمدت حلزب البيان اليـدان     **وزايله الشك يف أصلـــه              
  جا حلزبني مرمامها توأمــان    **وأوحى اندماج فرنسا اندمـا              
  )43(ان ــمودشن باديس عهد األ  **فبارك باديس مجع الصفوف ،           

وبعد احلرب العاملية األوىل ارتكبت فرنسا جمازر وحشية يف حق األبرياء 
اجلزائريني ، تأكد من خالهلا لقادة احلركة الوطنية عقم النضال السياسي ، و أن 

يقول . ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة ، فكانت الثورة التحريرية الكربى 
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  :مفدي زكريا 
  وألقى الستار على ألف شهر    **تأدن ربــك ليـلة قدر                     

  أمرك أمري: وقال له الرب      **أمرك ريب  : وقال له الشعب                 
  مبا اجترعت من خداع و مكر     **ودان القصاص فرنسا العجوز                

  فعاف الرياع خرافــات حبـر   **ولعلع صوت الرصاص يدوي               
  م ، إذا مل يكن من شواظ و مجر       **وتأىب املدافع صوغ الكال                

  ف ، إذا مل تكن من سبائك محر      **وتأىب القنابل طبع احلرو                  

       ما مل تكن بالقرارات تســري     **  وتأىب الصفائح نشر الصحائف ،           
  ويأىب احلديد استماع احلديـــث ،  إذا مل يكن من روائع شعـري            

  وكنت ـ نوفمربـ مطلع فجـر  **نوفمرب غريت جمرى احليــاة ،              
  )               44(فقمنا نضاهي صحابة بـدر     **وذكرتنا يف اجلزائر بدرا                   

  :وعة أخرى من اإللياذة إىل أن يقول يف مقط
  ألست الذي بث فينـا اليقينا ؟    **نوفمرب جل جاللك فينا            

  وللنصر رحنا نسوق السفينـا    **سبحنا على جلج من دمانا          
  ونصنع من صلبنا الثائرينــا  **وثرنا ، نفجر نارا و نورا                

  فنلهم ثورتنا العـاملينـــا    **نــا    ونلهم ثورتنا مبتغا             
  فنسخر بالظلم و الظــامليا    **وتسخر جبهتنا بالباليـا                 
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  فأعلى اجلبينا.. لشعب أراد   **وتعنو السياسة ، طوعا و كرها                 
  سلكنا به املنهج املستبينـــا   **مجعنا حلرب اخلالص شتاتا                

  )45(ـا لكنا مساسرة جمرمينــ   **ولوال التحام الصفوف وقانا                  

  :احلقــول الدالليـة :  املبحــث الرابع  
  : إىل قسمني رئيسني مها " إلياذة اجلزائر" لقد قسم مفدي زكريا    

  . ـ قسم اجلمال ، أي اجلمال الطبيعي للبالد 1  

  .ـ قسم اجلالل ، أي اد التارخيي  2  

  .و إن كان هناك تداخل بني القسمني يف بعض األحيان      

فعند تعرضه للجمال الطبيعي للجزائر ، نراه يوظف ألفاظا وعبارات تتناسب  
بدعة ( : إذ يذكر  ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ ما يلي . والغرض املنشود 

، جنة، غار منها اجلنان ، جلة ، ومضة ، الصفاء ، اجلمال   الفاطر ، روعة الصانع
، لسماح ، الطماح ، اهلناء ، البحر، الضياء ، الغرام ، عروس الدنا ، احلنان ، ا

، شوق ، الربيع ، األشجار الفارعاتالزورق  ، نبع اجلمال ، الورد ، احلب ، ال
إىل غري ذلك من األلفاظ و العبارات اليت اخل ....النجوم ، احلسن ، الدالل ،  

وصف ا شاعرنا ـ مفدي زكريا ـ اجلمال الطبيعي الساحر اخلالب الذي وهبه 
اهللا ـ سبحانه و تعاىل ـ لبالدنا اجلزائر احلبيبة ، بالد املعجزات ، بالد املليون  

عض املدن وأثناء ذكره جلمال جزائرنا الطبيعي ، مل يفته ذكر ب. ونصف املليون شهيد
واألحياء اجلزائرية اليت ألبست هذا اجلمال ، فراح ـ بصفة العامل اجلغرايف ، والشاعر 
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املتذوق ـ يسرد مناطق كثرية من ربوع جزائرنا العميقة ـ  نذكر منها، على سبيل 
، ، بلكور ، القصبة، ساحة الشهداء حيدرة ، األبيار( :املثال ال احلصر ، ما يلي 

وادي ، وادي قريش ، باينام ، جرجرة ، تقجدة ، سريتا ، جبل الشريعة ، باب ال
الوحش ، سيدي مسيد ، تلمسان ، وهران ، البليدة ، قصر البخاري ، األغواط 

   .إىل غري ذلك من املدن اجلزائرية اجلميلة  .... 

ما عندما ينتقل إىل ذكر جمد اجلزائر التارخيي  القدمي واحلديث ، نراه يسعى أ
توظيف ألفاظ و عبارات تتالءم و الغرض املنشود ، و لتحقيق ذلك عمد جاهدا إىل 

إىل تقسيم تاريخ اجلزائر إىل فترات زمنية متسلسلة ، بدءا بتاريخ اجلزائر القدمي، 
مرورا باملقاومة الشعبية ضد االحتالل الفرنسي ، فالنضال السياسي ، فمجازر الثامن 

. جلزائرية املستقلة  ى ، فبناء الدولة ام ، فالثورة التحريرية الكرب1945من ماي 
لكل فترة زمنية من هذه الفترات املتسلسلة خيتار ألفاظا و عبارات و أمساء أعالم و

ذات صالت وثيقة بالفترة التارخيية املنشودة أو قل نراه خيتار لكل فترة تارخيية من 
  :  تاريخ اجلزائر حقال دالليا خاصا ، كما يلي

  : اد  اجلزائري القدمي أ ــ حقل  تاريخ 

عند التعرض لسرد تاريخ اجلزائر القدمي  و جمده التليد ، نراه يأيت بألفاظ و 
شادوا البناء ، أقروا ( :عبارات تعرب تعبريا دقيقا عن تلك احلقبة من الزمن ، مثل 

النظام ، مهد األسود ، ربع الكرام ، حتدي الزمان ، صمود األمازيغ ، جمد العرب 
كما يذكر كذلك أمساء أعالم شاركوا اخل .....نة االحتالل ، عظماء الرجال ، لع

أبو محو موسى الثاين ، حيي ابن خلدون أخو عبد ( : يف بناء جمد اجلزائر ، أمثال 
الرمحن ، بولوغني ، ماسينيسا ، يوغرطة ، تكفرناس ، أبولوس ، سانت أوغستني 
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، ابن محاد ، ابن علناس ، ابن تومرت ، يوبا الثاين ، عقبة بن نافع ، ابن رستم 
  .)وغريهم... 

  : ب ــ حقل املقاومة الشعبية 

خيتار من خمزونه اللغوي ألفاظا أما يف القسم اخلاص باملقاومة الشعبية فنراه 
نقاوم، نصون احلمى، ثرنا نقاوم، ، نذود( وعبارات تفي بالغرض املطلوب، مثل

 ، أصلىون، هزوا الثرى، أذابوا اجلبالثائر، الزعاطشة النظمت جيشا، خنوض املنايا
  اخل..املغري الوبال، ثورة يف السهول، ثورة يف اجلبال، عاصفت الرمال، صوت النفري،

ونراه يذكر كذلك أمساء أبطال جزائريني قادوا هذه املقاومة ، و أذاقوا 
أبو   األمري عبد القادر ، عبد الرمحن  بن زيان ،( :فرنسا العذاب املرير، أمثال 

معزة ، أبو بغلة ، لالفاطمة نسومر ، أوالد سيدي الشيخ ، الشيخ احلداد ،  
وغريهم من اجلزائريني األبطال الذين ضحوا بكل ما ميلكون ... املقراين ، أبو عمامة 

  . من أجل أن حتا اجلزائر حرة عزيزة مكرمة

  : ج ــ حقل النضال السياسي 
ملا فشلت املقاومة اجلزائرية لألسباب السابقة الذكر، حتول اجلزائريون إىل  

النضال السياسي، فسجل شاعرنا ذلك يف إلياذته ، مستعمال يف ذلك ثقافته التارخيية  
:( وبرعاته اللغوية،  فعرب عن ذلك بألفاظ و عبارات تتماشى والغرض املطلوب، مثل

ضال، تغذي العقول، جذور األصالة، بح صوت السيوف ، حرب الرياع، الن
إىل غري ذلك من ..املؤمترات، األحزاب ، مجع الصفوف ، تغزو السياسة فكر الزعيم 

األلفاظ والعبارات الدالة على النضال السياسي،  دون أن يفوته ذكر بعض املنظمات 
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أجل احلزبية والسياسية اليت ما فتئت تناضل بالطرق السلمية يف الداخل واخلارج من 
التيار االستقاليل الذي ينادي به :( التعريف بالقضية اجلزائرية يف احملافل الدولية، مثل

والتيار اإلصالحي الذي تنادي . حزب جنم مشال أفريقيا بفرنسا بزعامة مصايل احلاج
به مجعية العلماء اجلزائريني بزعامة عبد احلميد بن باديس  والتيار اإلدماجي املتمثل يف 

  ..)ان بقيادة فرحات عباس حزب البي
  : م 1945د ـ حقل جمازر الثامن من ماي 

م 1945ماي  8جند مفدي زكريا يف القسم الذي خصصه لوصف جمازر 
يوظف ألفاظا وعبارات تتناسب و بشاعة تلك اازر اليت ارتكبها املستعمر الفرنسي 

ا فرنسا بأن تفي يف حق األبرياء اجلزائريني ، الذين ال ذنب هلم ،سوى أم طالبو
بوعودها ، فكان ما كان من جمازر راح ضحيتها أكثر من مخسة و أربعني شهيدا ، 

ضحايا املذابح ، يوم حنس ، بدد لون الدما : ( ومن تلك األلفاظ والعبارات نذكر 
إىل غري ذلك من ...كل لبس ، كانت تكافح أحزابنا مع الوهم ، فضائح جند ، 

توحي ول الكارثة  ، مث نراه يذكر لنا أبطال هذه اازر األلفاظ و العبارات اليت 
لستراد كاربونيل طاغية قسنطينة ، و آشياري : ( من اجلالدين الفرنسيني ،، أمثال 

، كما يذكر لنا كذلك تلك األماكن اليت كانت ) وغريمها ... جالد قاملــة ، 
سطيف ، : " لثمالة،  أمثالمسرحا هلذه اازر ، واليت ارتوت بدماء األبرياء حىت ا

  ".اخل ...قاملة ، خراطة ، عموشة ، بين عزير 

  :  هـ ـ  حقل الثورة التحريرية الكربى 
لقد وظف شاعر الثورة اجلزائرية  مفدي زكريا ، يف القسم الذي تطرق فيه 

م ، ألفاظا 1954للثورة التحريرية الكربى اليت انطلقت يف أول نوفمرب من عام 
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ليلة قدر ، دان القصاص فرنسا : ( اسل مع الغرض املنشود ، مثل وعبارات تتر
العجوز ، لعلع صوت الرصاص يدوي، املدافع ، القنابل ، شواظ مجر ، سبائك محر 
، احلديد ، نوفمرب غريت جمرى احلياة ، مطلع فجر، ثرنا ، مجعنا حلرب اخلالص 

لدماء ، يا بلدة عصفت شتاتا ، التحام الصفوف ، ثورة شعب ، يا تربة أغرقت يف ا
ومل يفته كذلك ذكر بعض االنتفاضات و املؤمترات اليت أهلبت نار ) . اخل.....باللئام 

الثورة ، وخططت  ووضعت أسسا ثابتة ملستقبل الثورة على نظام عسكري وسياسي 
م ، و وادي الصومام الذي انعقد فيه 1955أوت  20انتفاضة : ( مدروس مثل 

م ، وكان أول مؤمتر وطين يعقد بعد اندالع 1956أوت  20مؤمتر الصومام يوم 
كما ذكر كذلك أمساء بعض اجلالدين الفرنسيني الذين أرادوا قمع .....)الثورة 

، ومل يفته ) وغريهم .... بيجار ، سوستال ـ ماسو ـ السان : ( الثورة ، أمثال 
علي : ( ال كذلك ذكرأمساء كذلك أمساء بعض الشهداء اجلزائريني األبطال أمث

  و غريهم ....البوانت ، العريب التبسي ، العريب بن مهيدي ، 

  : اخلصائص األسلوبية  يف افتتاحيات  مطالع املقطوعات : املبحـث اخلامس  
إن القراءات اإلحصائية إللياذة اجلزائر مبقطوعاا املائة ، جعلتين أقف على 

ري بعض الظواهر اللغوية املهيمنة افتتاحيات هذه املقطوعات ، علها تساعدنا يف تفس
  : على اإللياذة ، فوجدا تتوزع على النحو التايل 

  
 املقطـــوعـــات عددهــا

 "حرف عطف" املقطوعات اليت تبدأ ب  مقطوعة 42
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 "فعل ماض"املقطوعات اليت تبدأ مطالعها بـ  مقطوعة 22

 " منادى " املقطوعات اليت تبدأ مطالعها بـ  مقطوعة 15

 " اسم" املقطوعات اليت تبدأ  مطالعها ب  مقطوعات 08

 "فعل أمر " أملقطوعات  اليت تبدأ مطالعها ب  مقطوعات 03

 "فعل مضارع " املقطوعات اليت تبدأ مطالعها  بـ  مقطوعة واحدة

 " استفهام  " املقطوعات اليت تبدأ مطالعها  بـ  مقطوعة واحدة

 "حرف جواب " تبدأ مطالعها بـ املقطوعات اليت  مقطوعة واحدة

 "كم العددية " املقطوعات اليت تبدأ مطالعها بـ  مقطوعة واحدة

 "حرف تنبيه" املقطوعات اليت تبدأ مطالعها بـ  مقطوعة واحدة

" من خالل ما تقدم يتضح لنا أن مقطوعات اإللياذة اليت افتتحت بـ 
، وبذلك حتتل الصدارة ، إذا قيست ) مقطوعة )  42(قد بلغت" حرف العطف 

بباقي افتتاحيات املقطوعات األخرى اليت تتألف منها إلياذة اجلزائر، وما ميكن 
النتباه ، ليس يف بشكل ملفت ل" حرف الواو " مالحظته أيضا هيمنة  العطف بـ 

افتتاحيات مطالع املقطوعات فحسب ، بل ينسحب ذلك على  اإللياذة كلها ، وال 
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غرو يف ذلك الن شاعرنا يف موضع سرد ألحداث تاريخ اجلزائر قدميه وحديثه وفق 
دورا بارزا يف ربط تلك " الواو " فترات زمنية متسلسلة ، لعب فيها حرف 

 .األحداث و متاسكها

فقد " ماض " يات مطالع  مقطوعات اإللياذة اليت بدئت بفعل أما افتتاح
عرجنا ، سجا ، تسلق ، تقدس ، :  ( ، وهذه األفعال هي ) مقطوعة 22( بلغت 

وقفنا ، وهبنا ، تلقف ، جزى ، أفاق ، تأدن ، تبارك ، تبارك ، خامر ، أتى ، أمرنا 
  ...)، فرضنا ، شربت ، تسامت ، متاوج ، ذكرنا ، تفسخ 

ميكن مالحظته على هذه األفعال أا جاءت كلها مبنية للمعلوم ،  وما
  ).املتكلم ، واملخاطب والغائب ( وأسندت إىل كل الضمائر 

 03(أما املقطوعات اليت افتتحت مطالعها بفعل األمر فلم تتجاوز 
فلم تفتتح به " فعل املضارع " أما "ودعوا ) مكرر(سل :" هي األفعال) مقطوعات
  "  أناجيك " ة واحدة أال مقطوع

هذا فيما خيص افتتاحيات مطالع املقطوعات اليت تكون إلياذة اجلزائر ، أما 
عامة ، أن املركبات االمسية ،  إذا قرأنا اإللياذة كلها قراءة إحصائية ، فنالحظ بصورة

خباصة يف القسم قد طغت على اإللياذة بشكل واضح واملركبات الفعلية املاضية ،  و
ذلك ألن املركبات لطبيعي ،وختليد جمدها التليد ، ولوصف مجال اجلزائر ااملخصص 

االمسية و الفعلية املاضية تدل على الثبات و تتصف بالدميومة ، وكأين به يريد بذلك 
أن يتحدى املستعمر ، إذ على الرغم من احملاوالت املتعددة اليت كان يقوم ا لطمس 

ا التارخيي العظيم ، إال أن تلك احملاوالت كلها مجال اجلزائر الطبيعي ، وهدم جمده
  .باءت بالفشل الذريع ، و بقيا ثابتني صامدين كالطود
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أما األقسام اليت خصصها للمقاومة الشعبية ، والنضال السياسي ، والثورة 
التحريرية الكربى وبناء الدولة اجلزائرية املستقلة ، نالحظ عليها طغيان استخدام 

ة املضارعة باعتبارها أفعال تغري وحتول، وذلك ألن الوضع السائد املركبات الفعلي
آنذاك يتطلب التغيري مبختلف أشكاله ، تغيري يف املواجهة، وتغيري يف العقليات ، 
وحتول من حياة الذل و اهلوان اليت كرسها االستعمار مبختلف مراحله ، إىل حياة 

  .تضحيات جساما نضال مستمر والكرامة اليت كرسهأفضل ، حياة  احلرية والعزة و

  : التكــرار :   البحــث الســادس 
غ عما جيول يف النفس البشرية ، يؤدي التكرار دورا كبريا يف التعبري و اإلبال

ورة حمكمة يف الفنون الشعرية تربز القيمة الفنية هلذا التكرار أكثر إذا كان موظفا بصو
ر يف الشعر يكاد يرتبط ارتباطا وثيقا التكراو. ، وحبسب ما يتطلبه  سياق املوقف 

اجلمهور يكون بشعره إىل احملافل واملناسبات وبظاهرة اإلنشاء ، فالشاعر الذي يقصد 
دائما أحرص على إبالغ رسالته من طريق التكرار ملا له من قيمة يف  إمساع صوت 

 إلياذته هذا ما ذهب إليه الشاعر مفدي زكريا يفو. عر وحتفيظ املستمع ملا يقول الشا
ومن أهم ما مييز معجمه  . إذ نراه كثريا ما يكرر بعض األلفاظ والعبارات واحلروف 

  : الشعري  يف اإللياذة  نذكر على سبيل املثال 

  : أ ـ  تكرار الالزمة 
  شغلنا الورى ، و مألنا الدنا                                    

  بشعر نرتله كالصــالة                                      
  تســابيحه من حنايـا اجلزائر                                    
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إن ما ميكن مالحظته هنا هو تكرار هذه الالزمة يف اإللياذة مائة مرة ، و 
ذلك بعدد املقطوعات اليت تتكون منها اإللياذة ، وذلك دف التعريف بالثورة 

صبغة عاملية حيسب هلا ألف حساب يف احملافل الدولية ، اجلزائرية املظفرة ،و إعطائها 
  .وجعلها النموذج الذي تقتدي به الثورات التحريرية يف العامل

  :ومن بني األهداف اليت يرمي إليها من خالل تكرار هذه الالزمة نذكر 

  .أ ـ اإلصرار على إثبات الوجود 
  ب ـ التأكيد على اهلوية الوطنية 

  جلزائرية ج ـ التأصيل للذات ا
فاألفعال اليت وظفها الشاعر يف هذه الالزمة اليت حرص الشاعر على 

  :تكرارها يف إلياذته مرات عديدة تتراوح بني ماض و مضارع 
فهي تفيد أن الفعل قد حتقق ) شغلنا ، و مألنا ( أما األفعال املاضية و هي 

  .ال جدال فيه 
الفعل ، مما يدل على اإلصرار ، وإثبات فيفيد استمرارية ) نرتله ( أما الفعل املضارع 

  ...واستمرارية احلياة و العقيدة  الوجود ،
، ظاهرة التقدمي و التأخري ، ) شعر نرتله كالصالة( كما ميكننا أن نالحظ يف 

ملا هلا من ) شعر( لفت االنتباه إىل كلمة : ، واهلدف منه ) نرتله بشعر كالصالة( فاألصل 
النفس الشعرية املعربة عن حركة و ازدحام املشاعر القوية جتاه  حركة: دالالت عدة منها 

  .) تسابيحه من حنايا اجلزائر( هذا الوطن، و ذلك كما يتأكد من خالل قوله 
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أكثر من مائة مرة ، ناهيك عن " اجلزائر " كما نراه أيضا يكرر لفظ  
لضمري ا مثل املتصلةأخرى عن طريق الضمائر املنفصلة وتكرارها مرات كثرية بصيغ 

، ويف بعض " كاف اخلطاب ، وتاء املخاطبة " ، والضمائر املتصلة " أنت " املنفصل 
وهذا يدل داللة قاطعة على "... بالدي " األحيان يكون التكرار عن طريق لفظة 

صار الثورة التحريرية الكربى ، وإميانه الراسخ بانت"   اجلزائر " تعلق الشاعر بوطنه 
 .ن االستعمار الفرنسي التخلص من براثو

  : الوزن والقـافية : املبحـث الـابع  
لقد اعتمد مفدي زكريا يف تأليف مقطوعاته الشعرية اليت تتكون منها إلياذة 

:  و تفاعيله هي . اجلزائر على البحر املتقارب دون غريه من البحور الشعرية األخرى 
  ).أربعة يف كل شطر (فعولن فعولن فعولن فعولن 

إذا انتقلنا إىل القوايف فإن ما ميكن مالحظته عليها هو أن الشاعر نظم أما 
من حروف الروي ، موزعة على النحو ) حرفا17( مقطوعاته مستخدما يف ذلك  

  :التايل ، ومرتبة حبسب كثرة ترددها يف اإللياذة 
 الرقم حروف الروي عدد املقطوعات 

 01 النون مقطوعة 17

 02 الراء مقطوعة 15

 03 الالم مقطوعة 13

 امليم مقطوعة 12

 

04 

 05 الدال مقطوعات 10
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 06 الباء مقطوعات 08

 الياء مقطوعات 07

 

07 

 08 الفاء مقطوعات 03

 09 السني  مقطوعات 03

 العني  مقطوعات 03

 

10 

 احلاء مقطوعتان شعريتان

 

11 

 12 القاف مقطوعتان شعريتان

 الكاف مقطوعتان شعريتان

 

13 

 14 اهلاء مقطوعتان شعريتان

 15 اهلمزة مقطوعة واحدة

 التاء مقطوعة واحدة

 

16 

 17 الضاد مقطوعة واحدة 

 حرفا 17 مقطوعة  100
 اموع

يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن مفدي زكريا نظم إلياذته مستخدما 
، الدال ، الراء ، اهلمزة ، الباء ، التاء ، احلاء : ( من حروف القوايف هي) حرفا 17(

 ).السني ، الضاد ، العني ، الفاء،القاف ،الكاف ،الالم ، امليم ، النون ، اهلاء ، الياء 
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األلف ، الثاء ، اجليم ، اخلاء ، : ( هي )  حرفا  12( وهذا يعين أنه مل يستخدم 
  ).الذال ، الزاي ، الشني ، الصاد ، الطاء ، الظاء ، الغني ، الواو  

اليت نظم ا شاعر الثورة ) حروف الروي ( رتيب حروف القوايف وفيما يلي ت
تنازيل لعدد املقطوعات كثرة    اجلزائرية مفدي زكريا إلياذته على أساس الترتيب ال

 13( ، الالم ) مقطوعة  15( ، الراء ) مقطوعة  17( قافية النون   : قلة و
 08( ، الباء )  مقطوعات 10( ، الدال ) مقطوعة  12( ، امليم )مقطوعة 

مقطوعات  03( مقطوعات ، الفاء ، و السني ، العني )  07( ، الياء ) مقطوعات 
، اهلمزة ، ) ها مقطوعتان لكل من( اهلاء ، احلاء ، والقاف، والكاف ،  و) لكل منها 
  ) .مقطوعة واحدة لكل منها(  الضادوالتاء ، و

  :اخلـامتـة 
ر الثورة اجلزائرية مفدي زكريا  يتضح لنا من خالل كل ما تقدم أن شاع

يتمتع بثقافة تارخيية و إسالمية واسعة ، مسحت له بربط األحداث " إلياذة اجلزائر" يف
التارخيية ربطا حمكما وفق تسلسل زمين تعاقيب ، ومكنته من امتالك معجم شعري 

د غين استمد مادته من مصادر شىت ، فقد استمد من القرآن الكرمي ألفاظا كثرية وق
يقتبس منه آيات بأكملها، كما اقتبس كذلك أمساء شخصيات إسالمية كانت هلا 

خالد بن الوليد و سعد بن أيب : دورا بارزا يف بناء احلضارة العربية و اإلسالمية أمثال 
كما ذكر أمساء بعض . و ذلك الختاذهم  قدوة يف البطولة و الشجاعة ... وقاص 

عليه السالم ـ و رسول البشرية مجعاء حممد ـ  عيسى ـ: األنبياء و الرسل أمثال 
وغريها ، وذلك إلبراز وشائج  القرابة والتسامح اليت تطبع ... صلى اهللا عليه و سلم 

األديان كلها ، إال أن حب التسلط و سيطرة الرتعات االستعمارية على النفوس ، 
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كما .لشعوب حولت تلك القرابة و ذلك التسامح إىل عداوة وبغضاء و تطاحن بني ا
استطاع الشاعر كذلك أن يستنطق التاريخ اجلزائري ،  قدميه وحديثه ، ليشكل منه 
مادة خصبة ملعجمه الشعري ، مقسما إياه إىل فترات زمنية متعاقبة طبقا ألحداث 
تارخيية معينة ، جاعال لكل منها حقال دالليا خاصا ، إذ نراه خيصص حقال دالليا 

لقدمي، وحقال للمقاومة و الثورات الشعبية ، و حقال للنضال لتاريخ اد اجلزائري ا
م ، وآخر للثورة التحريرية الكربى 1945السياسي ، و حقال ازر الثامن من ماي 

توظيف تلك االقتباسات القرآنية كما تظهر لنا كذلك براعته يف . وهكذا ....
حىت ليخيل للقارئ أو التارخيية  يف أماكنها املناسبة  توظيفا سليما ومنسجما، و

  .  السامع أا من إنتاجه 
  :اهلوامش و اإلحاالت  
  243ـ يوري لتمان  ، بنية الشعر الفين ، ص   ) 1(

    )2(      HAWKES : structuralism and semiotics . p 7)             

، قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر ،  عبد اهللا الغذامي ، اخلطيئة و التكفري من  البنيوية إىل التشرحيية/ ـ د) 3( 
  88م، 1985جدة النادي األديب الثقايف 
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ـ ) 5(      37م ، ص 1992، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،  2ـ مفدي زكريا ، إلياذة اجلزائر ، ط) 4( 
 6،7،8،9:  سورة الفجر ، اآليات 

 36ـ إلياذة اجلزائر ، ص  ) 6(

 2، 1اآلية ـ سورة الزلزلة ، ) 7(

   46ـ اإللياذة ، ص ) 8(

  43ـ  سورة يوسف ،اآلية ) 9(

  57ـ اإللياذة ، ص ) 10(

  18ـ سورة لقمان  ، اآلية  ) 11(

 34ـ اإللياذة ، ص ) 12(

   1ـ سورالتغابن ، اآلية ) 13(

   18،19:ـ سورة األعلى  ، اآليات ) 14(

 42ـ أنظر اإللياذة ، ص ) 15(

  80اإللياذة ، ص ) 16( 

    79ـ اإللياذة ، ص ) 17(

  85ـ اإللياذة ، ص ) 18(

  38ـ اإللياذة ، ص ) 19(

  أبو بولوغني: ـ زيري ) 20( 

  هـ392بن زيري بن مناد ، بىن عاصمة اجلزائر سنة : ـ بولوغني ) 21(
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  .اسم قدمي لعنابة ، بناها زيري بن مناد ، و واد سيبوس يدل على التسمية القدمية : ـ سيبوس ) 22(

هو فريموس بن نابال امللك املازيغي ، مقاوم كبري أدار جبال جرجرة و أفريقيا : ـ فريموس ) 25(، ) 24( ،)23(
و بويع ملكا على الديار . و حىت الضباط الرومان ) دونطوس( بأكملها ، و هب لنصرته أهل البوادي من شيعة 

عاصمة له آنذاك ، و استوىل على " فريموس " ذها اليت ستصبح فيما بعد عاصمة اجلزائر ، فاخت) أكوسيوم ( املغربية 
و ما غلب إال عند ما غدر به أخوه جلدون ، فسلمه للرومان من " الكونت دوسونس " شرشال و قاوم جحافل 
  . فراش نومه غنيمة باردة 

   39اإللياذة ، ص : ـ أنظر ) 26(

املسيح حينما كانت احلروب البونيقية على قدم قبل  238ابن غادا امللك املازيغي ، ولد :ـ ماسينيسا )  28(،)27(
مواليا للرومانيني ، فنهض ماسينيسا حيارب الرومانيني و ) صفاكس" (سفاكس " و ساق و كان امللك املازيغي 

" سفاكس معا ، و كان مصدر إهلام مسينيسا تزوجه بالعاملة املوسيقارة و الفيلسوفة املؤرخة القرطاجنية القسيسة 
، فأعانه ذلك على إقامة إمرباطورية يف نوميديا و جزء كبري من التراب التونسي و أجلى الرومان عن  "سوفونيزيا 

و راودوا ماسينيسا على أن يكون حليفا هلم ، " زامة " مملكته ، مث أن الرومان تغلبوا على قرطاجنة البونيفية يف واقعة 
ة ، و طور الزراعة ، مما جعل الرومان يكيدون له ، إىل أن و لكنه استمر يف الدفاع عن وطنه و كون إمرباطورية قوي

 " . زامــة" توىف و قد قرب من التسعني ، بعد أن انتصر يف 

  39ـ اإللياذة ، ص ) 29(

قبل املسيح ، و اغتنم فرصة احلرب بني  145أحد امللوك األمازيغ و حفيد ماسينيسا ولد سنة : ـ يوغورطة ) 30(
البونيقية فثار على اإلثنني ، و أسس اإلمرباطورية األمازيغية ، أقامها على أصول أمازيغية حبتة يف نظام روما و قرطاجنة 

قسنطينة اليوم ، و امتد ) سريتا(احلكم اجلمهوري و بعث الثقافة و القيم األمازيغية األصيلة و جعل عاصمتها قرطا 
، و انضم إليه " تاله " و مدينة " شقب النارية " يسمى  و" الكاف " حكمه إىل الغرب التونسي فكانت له عاصمتان 

و كان " مدينة رومة مبتاعة ملن يريد شراءها : " األمازيغ فوحد صفوفهم و قادهم من نصر إىل نصر ، و كا يقول 
  .يستهوي القواد ذه الوسيلة 

   39ـ اإللياذة ، ص ) 31(

  45ـ اإللياذة ، ص ) 32(

  54ـ اإللياذة،  ص ) 33(
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  55ـ اإللياذة  ، ص ) 34(

" هو الزعيم الشهيد عبد الرمحن بن زيان الذي قاد الثورة العارمة يف واحة الزعاطشة قرب : ـ إبن زيان ) 35(
  " .بسكرة 

  56ـ اإللياذة ، ص ) 36(

  56ـ املصدر نفسه ، ص) 37(

  57ـ املصدر نفسه ، ص ) 38(

  Beaupretreبوبريتر " ـ العقيد الفرنسي ) 39(

  58اإللياذة ، ص : أنظر  ـ) 40(

  61ـ اإللياذة، ص ) 41(

  62ـ اإللياذة ، ص ) 42(

  64ـ اإللياذة ، ص ) 43(

  69ـ اإللياذة ، ص ) 44(

  70ـ اإللياذة ،ص ) 45(

  : املصادر و املراجع 

  م1992، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،  2ـ  مفدي زكريا ، اإللياذة ، ط) 1(

الغذامي ، اخلطيئة و التكفري ، من البنيوية إىل التشرحيية ، قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر ، جدة ، ـ عبد اهللا ) 2(
  م1985النادي األديب الثقايف ، 

  . ـ يوري لتمان ، بنية الشعر الفين ) 3(

HAWKES : structuralism and semiotics (4)              



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 194صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 195صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

                يف مدح الرسول لقصيدة ولد اهلدى أسلوبية مقاربة          
   . ألمري الشعراء أمحد شوقي

   اجلزائـر – جامعـة اجللفـة  – يـميلود قنان األستاذ  

 ------ 

 :ةـمقدم

ألمري الشعراء أمحد شوقي على ] ولد اهلدى [ لقصيدة اعتمدت يف تناويل         
مقاربة متنوعة املشارب فتراوحت ما بني املقاربة البنيوية األسلوبية والسيميائية 

وعدم الوقوف على    اإلثراءبغرض  واجتهدت أن يكون التحليل البنيوي تكوينيا
على التشاكل  ت أول وقفةفكان,  فانطلقت من أنواع التشاكل, املغلقة    النسقية

الصويت فبعد حتديدي لبعض التكرارات الصوتية اليت مل ترق اىل درجة الظواهر 
مث   فاعتربا عينات لدراسة التشاكل الصويت ورحت أجتهد مفسرا بعض احياءاا

أما .مث تشاكل الكلمة  عرجت على التشاكل التركييب النحوي ومنه اىل تشاكل املعىن
] احلذو ـ الردف ـالقافية املطلقة ـ الروي[ عناصرها  ية ففصلت يف ذكرعن القاف

مماأحالين على دراسة البىن االيقاعية للقصيدة فأحصيت  اإليقاعيودورها يف املستوى 
فيما خيص  وأنواعها وبينت بعض آثارها على البنية الكلية للقصيدة    املقاطع وعددت

يب وأحصيت مكونات البنية تناولت التشاكل والتباين والتركفدراسة معجم القصيدة 
وقد شغلت حيزا اليستهان به من ] املعرفة والنكرة [اليت توزعت بني االمساء 

مث رحت أدرس   فحددت نسبة جتليها يف القصيدة وتنوعها األفعالالقصيدة أما 
معجم القصيدة والذي يكشف احلقل الداليل املادح وربطته بآليات توليف املعجم 
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ور املعجم عند أمحدشوقي وختمت حقل املعجمية ببيان املقصدية اليت أحالتين على تط
واالعتباطية مث تناولت التركيب وحددت التشاكل والتباين التركييب وأسقطت مقولة 

بنية القصيدة ورحت أعاجل ظاهرة التقدمي  الزيادة يف املبىن زيادة يف املعىن على
أما يف  . التعدي ومناءها األفقيوالتأخري وأثرها على بنية القصيدة مث تناولت بنية 

فصل التركيب ففصلته اىل االستعارة وجتلياا مث مستوى ااز وطبقت النظريات 
احلديثة كاالبدالية والتفاعلية مث استبنت ما للتحليل باملقومات من آثار على التقنية 

 املعينات أما التناص فمهدت له بذكر كيفياته مث آلياته واستنبطت متثيل . االستعارية
[les deixis] ا يف القصيدةوختمت دراسيت بتحليل املقصدية معتمدا   ـ واحاال

آمل أن هذا اجلهد املتواضع .على اجلهود النظرية لسورل وزيتسيسالف ووارزنياك 
يكون قد أصاب شطرا من كبد احلقيقة ان مل يصب كبدها فقد حاولت جاهدا أن 

ومايالئمه من نظريات  إجراءمايوافقه من  الألوي عنق النص االبداعي اذ طبقت
للشاعر مما من  اإلبداعيطبيعيا مع اال   وأطروحات بقدرماأجعلها تتناسب تناسبا

   . أمرا اجيابيا وان عد نزرا قليال  شأنه أن يضيف

ال ميكن أن نغفل ما لألصوات من قيمة تعبريية تأتيها من مظهرها الفيزيائي أو       
السمعي و من التداعيات باملشاة حيث كان هلذه الظاهرة حيزاً ال  األكوستيكي أي

على مستوى احلروف  ياصوت التشاك حيث يوجد .يستهان بوجوده يف قصيدة ولد اهلدى
   :ه ورة لبعض األصوات كالسني ففي قولاملص

 واللوح والقلم البديع رواء     **    والوحي يقطر سلسالً من سلسل               
 يف اللوح واسم حممد طغراء     **  نظمت أسامى الرسل فهي صحيفة                

فتكرار حرف السني ذين البيتني أعطى للمعىن قيمة تعبريية خاصة ولون اصطبغ به 
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املعىن بفعل تكرار السني وهو حرف صفريي؛ فالوحي يقطر مث تذكر كلمتني تكرر 
 .وضوحاً) الوحي يقطر(ما السني أربع مرات زاد معىن عبارة 

وكذلك يف انتظام أسامى الرسل فتكرار حرف السني أربع مرات كان له أثر يف 
  .انسياب املعىن وارتباط وشائجه

أما امليم وهو احلرف املكرر بكثرة يف خمتلف حماور القصيدة فهو املسيطر يف 
ى بعض كل اموعات الداللية وهو حرف شفهي ينتج من انطباق الشفاه بعضها عل

مث يصدر الصوت ليلقي يف الفضاء األكوستيكي حمدثاً أثراً يتوسط بني الليونة 
والرخوة و الشدة وهلذا التوسط نال حرف امليم مركز السيادة بني احلروف فال 

فيه وهو بعد ذلك كله حرف يسهل أن ينطق به كل متلفظ صغرياً كان يتعلم    غنة
وف ومل ختل بيئة لغوية من النطق به وهو نطق احلروف أو ناضجاً أتقن خمارج احلر

كثري االستعمال يف اإلشهار ويف الترميز وكل تلك ميزات انفرد ا حرف امليم دون 
غريه من احلروف ؛ ففي أكثر من ثالثة عشر بيتاً كرره شوقي بإعداد متفاوتة وتقدم 

  .على سبيل املثال ال احلصر

 .ديق منك أناءومالحة الص **أما اجلمال فأنت مشس مسائه  
حلمت الصوت  السمع حيث فامليم ولّدت ذا البيت انسيابية صوتية ال ختدش

باحلرف وحلمت الصوت باملعىن وحلمت املعىن باحلرف فال نكاد منيز بيسر بني 
احلرف والصوت واملعىن وهذا ما من شأنه أن يسهل فهم القصيدة وجيعل معانيهاتنال 

كل التركييب النحوي يف تعداد خالل املصطفى  التشا أما,من أقرب السبلوبيسر 
وهي ظرف تضمن معىن الشرط  "إذا"ر استخدام صيغة الشرط اتكرفيتجلى يف 

متبوعة بفعل ماضي تكررت صيغته إليفاد مجلة الشرط وهذا التركيب مل يصنع لذاته 
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ولكنه هادف اىل تبليغ رسالة بواسطة تشاكل هذه التراكيب ومتثلت يف تعداد مناقب 
التراكمات  يف فلكه جترياملضمون هو املركز الذي  إذا كان, )ص(املصطفى 

املعنوي أساساً يفهم من خالله اخلطاب  التشاكل فإنالصوتية والصيغ النحوية 
اضطر اىل ) ص(صطفى احلبيب حينما هم أمحد شوقي بالتعبري عن إعجابه باملف

إذا سخوت بلغت :"توظيف تشاكل معنوي أساسي انبىن عليه مقوم سياقي ففي قوله 
التاء فاعل وسخوت دل على زمن املاضي يوحي بثبات الصفة واستقرارها"باجلود

فاملوضوع )ص(يؤسس لنفع شخص الرسول ) ص(ضمري يعود على الرسول 
شترك وهو صفة إجيابية وقيمة أخالقية عالية واحملمول ينتهيان إىل مقوم أساسي م

وسيتراكم هذا املقوم على أبيات تقارب العشرين بيتاً ا خالل ) ص(للرسول 
والرسالة اليت ينتهي إليهاهذا التشاكل هي اإلعجاب بسمو  )ص(متعددة للرسول 
لغوية  وهناك تشاكالً آخرا متثل يف التشبيه باعتباره أداة.املتعددة) ص(خالل املصطفى 

أنت مشس فهذه  -الكائنات ضياء  -ولد اهلدى : مؤدية إىل تعدد التشاكل ففي قوله
 .التشبيهات اليت تدور يف فلك النور واهلداية قد ولدت تشاكالً يف الصورة واملخيال

حديقة الفرقان ضاحكة فاخليال حيوم حول نقطة مركزية  -فم الزمان : كذلك   
حديقة الفرقان (هي الفم باعتباره وسيلة تعبري وظفها الزمان أوالً مث وظفها املكان 

“ 1وإن كان هذا التشاكل مشتتاًفقد حنينا حنو راسيت الذي عرف التشاكل بأنه ) ضاحكة
أما التشاكل على مستوى الكلمات ”.قد يكون تراكبياً وليس تركيبياً جيري يف منو خطي

أمجع  قدو“ أن يتفق اللفظان وخيتلف أو يتقارب املعنيان“:2والذي عرفه ابن جين 
وهذا .على أن اجلناس هو ما اتفق يف اللفظ واختلف يف املعىن  املتأخرين من علماء البالغة

  : اجلناسيةالواردة بالقصيدة جدول يبني بعض التشاكالت
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 جناس ناقص املال املالئك

 جناس ناقص الدين الدنيا

 جناس ناقص حنائف حنفاء

 جناس ناقص العظائم العظماء

 جناس ناقص قادراً  مقدراً

 
من روي متثل يف حرف اهلمزة  القافية تكونت  فقد ما عن البنية اإليقاعيةأ          

تكرر احلدو ذه القافية متمثالً يف الفتحة اليت علت  حيثوهي حرف حلقي 
أهم ما ميز فكان K  احلرف الذي سبق الردف وانتهت القافية مطلقة بضم الروي

فقد اشترك  اإلطالق: ُء ــــ املد   :ثناء نا : هذه القافية صوتياً مد وإطالق 
يف الفتحة وثالث هذه يف املد ثالثة عناصر حرف الغنة النون مرفقاً باحلذو واملتمثل 

العناصر هو ألف الردف أما اإلطالق فيجسده الروى اهلمزة املضمومة واليت يعتربها 
من خالل هذه املباحث السابقة نلمس بعداً مجالياً يف .أهل العروض قافية مطلقة

أما املقياس املعنوي أي كون معىن .تناسب األصوات الذي جتسد يف تكرار الروي
أحسن جتلياته هي سعة القاموس اللغوي للشاعر وقدرته الفائقة يف حمدد لكل قافية ف

وقد .تقدمي رتابة صوتية مكررة مع تنوع يف املعاين دون السقوط يف عيب اإلبطاء
القليل الوارد كان الرترمفردة و توظيفها استخدم شوقي بعض املقاطع و مل يكثر من

فالواو  - واحلظرية  - لعرشوا : 03البيت : الواو يف قوله : يوظف كروابط منها 
 املقطع املنفتحصوت لني قصري وهذا + هنا مقطع إيقاعي مكون من صوت ساكن 
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من : مثل منغلقةأخرى  مقاطعمكرر بكثرة هو ومثيالته يف ثنايا القصيدة وهناك 
+ صوت لني قصري + من مكون من صوت ساكن : فاملقطع  08مرسلني البيت 

 القصريمنها  املقاطعال يستهان بعدده من صوت ساكن، وقد وظف شوقي حشداً 
وما  -من اخلليل  :واملقاطع املتوسطةالالم والباء   للدين ، بك: كحروف اجلر 
ولد نعم وبعض : فمنها بعض األفعال  املقاطع الطويلةأما  25يتعشق الكرباء 

تراوحت نسب وقد  .فوق -دون : العرش وبعض الظروف -بيت : األمساء 
توظيف املقاطع القصرية واملتوسطة ومل يتجاوز الثلث من كلية املقاطع أي ما يعادل 

وهذا يكشف أن املقطع القصري واملتوسط يف العربية ال يعترب أساساً يف % 30
الكالم بل وسيلة ربط ووشيحة تسبك ا املقاطع الطويلة اليت كانت هلا الغلبة فهي 

من ذلك فاألفعال الدالة على احلدث  غروبة عالية وال منتشرة يف القصيدة بنس
والصفات واحلركة عرب الزمن كلها يعرب عنها مبقاطع طويلة وهذا لون غالب يف 

نرب الكلمات ك هتنوع وقعف أما النرب.العربية وخاصة يف اخلطاب الشعري العريب
انسياب زاوج بني مسار املعىن و اشعري اأكسب القصيدة نفس الذي تراوحال حيث

  .املوسيقى الشعرية املتمثلة يف الوزن

   : ففي قول شوقي

 ضياء /  ت  /  ئنا  /   كا  /  فل  /  هد  /  دل  /  ول           

  ن خ   ن ق    ن خ  ن خ    ن خ   ن خ   ن ق   ن خ 

  ناء /  وثـ / سم   / بسـ / ت  /  ن / زما  / مز  / وف  

  خ   ن ق   ن خ  ن خ ن خ   ن ق    ن ق  ن ق ن ق   ن  
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  ء/   يا  /  ضـ  /  تا  /  ئنا  /  كا  /  فل  /  دى  /  هـ  /  دل  /  ول     

  ن خ   ن ق    ن خ    ن خ   ن خ   ن ق   ن ق  ن ق   ن خ     ن خ  ن خ

  1      1       2      3      4      2      3     4     5        5     6  

  ء /     نا  /   وثـ / سم   /    بسـ / ت  /  ن / زما  /  مز / وف            

  ن خ   ن ق    ن ق  ن ق ن ق   ن خ   ن خ   ن خ  ن ج   ن خ  

   1      1       2      3   4      5      2     3     4       5     

نالحظ توازن النرب بني اخلفة والقوة على مستويني املستوى العددي 
تييب فعلى ا ملستوى العددي جند تقارب بني النسب وعدم غلبة نسبة واملستوى التر
نرب قوي وعلى + نرب خفيف : الترتييب فتنوع بني   أما املستوى.على األخرى

يقابل عدد مماثل من النرب القوي    نرب خفيف+ نرب خفيف + نرب خفيف : مستوى 
إن .ينتج توازنا ايقاعياعلى مستوى النرب وبالتايل  اصوتي امما من شأنه أن خيلق توازن

هذا التشاكل يف الكلمات يعين يف شكل من أشكاله تقارب املعاين لتقارب احلروف 
االاحلنائف فيه    و يظهر ذلك جلياً يف قوله بيت النبيني الذي اليلتقي

وكل من فالكلمتني هلما معىن أصلي واحد وهو صحيح امليل إىل اإلسالم   واحلنفاء
كان على دين سيدنا إبراهيم عليه السالم واجلمع حنفاء واملؤنث حنيفة ومجعها 

فكلما تشات البنية اللغوية .حنائف ؛ فتعارض احلروف هذا يقابله تضارع يف املعىن
سيميائية حيث فهي تعكس بنية نفسية متشاة منسجمة دف إىل تبليغ رسالة 

: ويف االخري . ستوى البىن وإحياءاته املعنويةالقرب تكشف التكرار الصويت على م
جيب أن يبىن عليها املعىن وبدونه ختتل الوظيفة    ليس هذا التشاكل بأنواعه قاعدة
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ولكنه شرط كمال، فوجوده باألثر األديب جيعله يكتسي حبلة قشيبة يتألأل النص ا 
لقصيدة غري نضارة وقد ورد يف قصيدة ولد اهلدى غري مكثف متناثر بني ثنايا ا

مصطنع إمنا صدر فيه شوقي عن الطبع والعفوية ومل يداعبه االصطناع إمنا داعبته 
إن “ :  3روح اإلبداع والعبقرية الشعرية ويف هذا السياق يقول ميكائيل ريفاتري

حممد مفتاح تعريفاً . وقد قدم د”.اخلطاب األديب هو قبل كل شيء لعب بالكلمات
ان اللعب بالكالم حمكوم بقواعد تكوينية ": 4قائالَ  إجرائياً لنمط التشاكل هذا

ألمحد كما أن , ".وتنظيمية وهو اضطراري من قبل املتكلم تأليفاً واملخاطب تأويالً
شوقي معجم متباعد األطراف، وليس أدل على ذلك من تلون مراحله الشعرية 

عري جند أن تلونات متباينة شكالًو مضموناً فإذا قمنا بقراءة مسحية ملساره الش
قاموسه اللغوي وهو شاعر القصر خيتلف عن قاموسه اللغوي وهو شاعر يصدح 
واجس الشعب وقضاياه هذا يف اإلطار العام وقد تباين كذلك قاموسه اللغوي بني 

وقد حاولت أن أقوم مبحاولة لرصد تلونات . املادحة  قصيدته الواصفةوقصيدته
دى، فوجدت أن الغلبة كانت لألمساء قاموسه اللغوي من خالل قصيدته ولد اهل

فطغيان اجلمل االمسية على القصيدة كان ظاهراً بارزاً، فقد أحصيت يف اموعات 
وكانت األمساء املعرفة هي الغالبة إذ كان  امسا 188الداللية الثالث األوىل حوايل 

إمساً معرفاً، بينما مل يتجاوز عدد  135عددها من ضمن العدد السالف ذكره 
  .إمساً 53األمساء النكرة الـ 

فعالً منها  72وأما األفعال فلم تتربع إال على حيز ضيق فهي مل تتجاوز 
فنالحظ طغيان    األمر فعالً مضارعاً وقد خلت األبيات من  25فعالً ماضياً و 47

اجلملة االمسية ومن مثة سيطرة البىن االمسية على نسج القصيدة، ونالحظ كذلك أن 
 .جمموعها مل تقارب نصف عدد األمساء وأن الغلبة كانت لصيغة املاضي األفعال يف
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قد اشتغل شوقي يف تركيبه فإذا كان التركيب املعجمي ضامناً الشتغال اللغة  و
لذلك دالالت خمتلفة واملعجمي على صيغ امسية كانت هي الغالبة على النسج النصي 

ثناء مبثابة غرز أعمدة  -ضياء  - اهلدى: فالتركيز على وضع أمساء متنوعة كـ 
ثابتة بساحة القصيدة يقوم عليها البناء متثل الثبات واالرتكاز ؛ وهي كذلك حدوداً 
حتد أطراف القصيدة وجتسد معانيها يف ثبات وخاصة ورود غالبية هذه األمساء معرفة 
فقد احتلت مساحة هامة من القصيدة تزيد على النصف ويظهر ذلك فيما تشغله 

لسيطرة األمساء على معجم ألمساء ضمن الدائرة املقدمة كشكل جتسيدي هذه ا
القصيدة أما ضمور حيز األفعال فشوقي مل يكن حباجة إىل انتشار احلدث واحلركة 
وداللة الزمن بقصيدته بقدر ما كان يستجمع مشائل املصطفى ويصف يف ثبات 

  .خالل خامت األنبياء واملرسلني

  
أن سيطرة بىن معينة على معجم القصيدة حتيلنا على حقل داليل معني ؛ وهذا  حبيث 

       ما جتسد من خالل ولد اهلدى فاملعجم املدحي حاضر خييم على القصيدة منذ البداية 
فقد تشكل احلقل الداليل املادح وصار وسيلة متيز اخلطاب الشعري ومن          

غرته  - من جاء الوجود رييا خ -اسم حممد طغراء  -ضياء الكائنات  - : "لبناته
فاملتأمل هلذه التعابري جيدها تصب يف حقل داليل واحد أال وهو املدح ."هدى وحياء

 أفعال ماضية         
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العملية اإلحصائية تصل بنا إىل ترددات هي حيث  .وإن تنوعت الروافد واملشارب
 .احملور األساسي والنواة اليت ينبثق ويشع منها العمل األديب

اهلدى عام : اهلدى، فلفظ : ومن بني األمساء املركزية واألساسية يف القصيدة      
 - السدرة -الدين  -فاملالئك  -جامع ينضوي حتته معاين جزئية تدور يف فلكه 

حتوم   كل هذه الكلمات جتري يف فلك اهلدى وهي كلمة عامة,رسل  -الفرقان 
املقيد فاسم آدم حييلنا على حواء فهذا  وهناك الترابط.حول محاها الليكسيماتهذه 

  .النمط من الترابط إبدالياً
متيز املعجم الشعري لدى شوقي بالتطور والتنوع واملتفحص يف ثنايا  وقد     

القصيدة ميكن أن يستخلص أهم اخلصائص املعجمية واملتمثلة يف خلو القصيدة من 
هذا التيسري ,سرية متداولة وحشي الكالم وغريب اللفظ بل مالت إىل لغة مألوفة ي

يعود إىل طبيعة املوضوع فالقصيدة املدحية ينبغي أن تكون ألفاظهاً ذات استعمال 
يف    ألفناهاواسع متداولة وهلذا كانت لغتها سلسة بعيدة عن التراكيب الرصينة اليت 

ية شعر القدامى ؛ واملطلع على القصيدة بإمكانه أن يدرك للوهلة األوىل بيئتها الزمان
فهي وليدة األدب احلديث باألحرى الشعر احلديث ملا احتوته من جدة يف التراكيب 

وإذا ما مهمنا بأخذ مناذج والتمثيل إىل ما نذهب  وسالسة يف التعبري وقرب للمعاين
: إليه فقد يعجزنا االختيار فكل عبارة عينة للسالسة وحداثة التركيب وجدته مثالً 

فالكلمات   بك بشر اهللا السماء فزينت -   ةنظمت أسامى الرسل فهي صحيف
ال حيتاج أي منها لقاموس لشرجها فهي مفهومة لدى كل من   الواردة ذين املثالني

ً ما وظف شوقي اللفظ العتيق  داعب حرف الضاد ولو لدهر قصري ونزرا قليال
 قعساء وهي: أو كقوله "ما يكتب بالقلم الغليظ صدر األوامر "طغراء وهي : كذكره

وكما أشرنا سالفاً فقد هيمنت األلفاظ الواسعة التداول كما نشري إىل    املنيعة الثابت
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 –الفرقان  - الدين -املالئك  - ": األلفاظ املستوحاة من القاموس الديين 
وال غرو من ذلك فاال مناسب فمدح الرسول وهو عنوان رسالة دينية ال ؛ "الرسل

ديين واليت ال ميكن أن يعرب عنها دون أن تستعمل احلقل البد وأن يرتبط مبفاهيم 
أما عن أمساء األعالم  الديين حشداً من األلفاظ عجمألفاظ التخصص فتستخدم من امل

آدم واملسيح وجربيل وهي أمساء أنبياء واسم ملك كرمي عليهم كلهم : فقد ذكر 
دارات السالم وهو ما يوحي بأن رحى القصيدة كانت تدور يف فلك حممد جيوب م

  .دينية بينة املعامل
إذا كانت جهود كثري من العلماء الباحثني يف حقل القصدية تشري إىل أن و        

توظيف األمساء ال يرد اعتباطا ويرفضون أطروحة اعتباطية اللغة فإن هلم ما يؤسس 
لنظريتهم من خالل ولد اهلدى فشوقي مل يوظف بعض األمساء اعتباطاَ وإمنا توظيفه 

وقد جنح الرواقيون وشراح التوراة حينما . اً له منطلقاته كما له أهدافه اخلاصةمقصدي
فحينما يشري إىل سيدنا آدم عليه السالم إمنا .برهنوا بتقارب املعىن بتقارب الصور

فهو يشري . خري األبوة حازهم لك آدم دون األنام: يرمز إىل األبوة والنبوة ففي قوله 
إىل أن   عليه وسلم من سيدنا آدم ؛ وقد ذهب تودوروف إىل أبوة الرسول صلى اهللا

5قصدية عالمات اللغة هي وسيلة إلثبات وتركيزاملعىن فقوله  
ان اشتقاق امساء ((:

اللغوية من االعتباطية إىل القصدية أي أا تصبح ذات   وسيلة لنقل العالمات األعالم
   : ففي قول شوقي .))قيمة رمزية

  أن القياصر وامللوك ظماء**  د ولوإذا محيت املاء مل يور
فاسم القياصر وهو مجع مفرده قيصر اسخدمه شوقي كرمز حلكام وقادة           

أقوياء ميثلون رمز امللوك وقادة جيش األعداء فقد قابل بذكر هذا الرمز قوة الرسول 
واسم العلم قيصر حيمل تداعيات معقدة تربط بسياق تارخيي .صلى اهللا عليه وسلم
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وكذلك جغرايف فقد توسعت الفتوحات اإلسالمية على حساب مملكة قيصر املتامخة 
 .حلدودها ؛ بل وتزامنت تارخيياً مع ظهور الفتوحات اإلسالمية

اعتمدت الدراسات النحوية العربية على أن أصل االبتداء يف العربية بالفعل وإذا 
د وهو يتضمن إحياًءا تداولياً صيغت اجلملة بغري هذا التركيب، فيغدو تركيبها غري حماي

، وبعد تفحصنا لقصيدة ولد اهلدى ألفينا توازناً وتقارباً عددياً بني اجلمل الفعلية 
 .مجلة 22مجلة وعدد اجلمل االمسية  25واجلمل االمسية فعدد اجلمل الفعلية 

 ويزهو تعليق - (Topic) لعرش بؤرهاالعرش يزهو : ملفوظ اجلملة االمسية حبيث 
(comment) 

هذا اإلجراء حييلنا على التبئري املتكرر ذه الصيغة فالفعل إذا سبق باسم يعد      
تعليقاً واالسم الذي شوشت رتبته فكان أصله التأخري تقدم وورد يف بداية الكالم 
وقد منطق عبد القاهر اجلرجاين هذا اإلخالل بنظام اجلملة وعرفه على أنه ختصيص 

مل تقنع ذا التخريج االنطباعي وراحت تؤسس ملفاهيم ولكن الدراسات احلديثة 
التباين يف  كماأن .إجرائية حداثية فعدت االبتداء باالسم بؤرة والفعل التايل تعليقاً

  يتمظهر على مستوى  "ولد اهلدى"ملفوظ 
  : اخلرب واإلنشاء، فقد أصدر الشاعر نداًء وقابله بأسلوب خربي

 ن دانت بك العلماءأيف العلم      **  ك رتبةحسبيا أيها األمي،                    
  : وهناك تباين أوضح على مستوى اجلمل االمسية والفعلية حنو

 إن العظائم كفؤها العظماء   ** هلا   خلقت لبيتك وهو خملوق                    
در مجلة لصامبلفوظ   وردت فهناك تباين واضح بني الصدر والعجز يف هذا البيت

وكذلك يربز التباين يف حايل اإلثبات .فعلية بينما قابله يف العجز بنقيضه مجلة امسية
 : والنفي ففي قوله
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 يف احلق ال ضغن والبغضاء      **    فإذا غضبت فإمنا هي غضبة            
التشاكل إىل مستويات متلونة من اخلطاب ونقصد هنا خطاب  نتتسع مضا وقد     

شعري والذي تتميز تراكيبه عن باقي األمناط اخلطابية األخرى، وقد جتلى امللفوظ ال
  : يف هذا التلون على مستوى البيت

  وكأنه من أنسه بيداُء  **   أمسى كأنك من جاللك أمة                 
  الشطر الثاين  الشطر األول  املقولة

  و  أمسى  مقولة الزمن
  كأنك  كأنه  املشبه+ مقولة التشبيه 

الوظيفة النحوية  يف
 )احلالية(

  من جاللك  من أنسه

  أمة  بيداء  مقولة املشبه به
وهذا التساوي بني الصدر والعجز يكشف تشاكالً تركيبياً بني الشطرين         

يتجه اجتاهاً أفقياً ؛ وهو يقدم صورتني متباينتني، هذا التقارب املوضعي والتباين 
معىن شريفاً اكتنفته الرفعة من خالل تباين املعنوي هو نتيجة التشاكل الذي قدم 

فاملرتبة ال   )فهي تربز(اجلالل واألنس ؛ وأـما مقولة املشبه وإن وردت يف األخري 
تقلل من أمهيتها ألا جزًء من تشاكل أفقي كال الطرفني فيه على حظ متساوي ومن 

لته البيداء لتعين واحلياة وقاب ةفكلمة األمة استخدمت لتعين املالء والعمار.املرتلة
امللفوظ كيفما كان فهو حاو ملعىن وكل زيادة يف امللفوظ و.النقيض اخلالء واملوات

أن الزيادة يف “ :6قلت أو كثرت فهي زيادة يف املعىن هلذا فقد قال جورج الكوف
 .More of form is  more of content » املبىن هي زيادة يف املعىن

العربية هذا املبدأ فكلما ضمر املبىن ضمر املعىن وقد اعتمد القدماء من باحثي 
ويتجلى ذلك يف صيغة املبالغة .وباملقابل وكلما اتسع إناء اللغة وجراا اتسعت املعاين
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رواح غداء وضاءفالشاعر هنا مل ينتقل من الصيغة العادية إىل صيغة املبالغة اعتباطاً : 
صيغة مبالغة تعين املبالغة يف وهي  " رواح"فوقصد أضمره وإمنا حلاجة يف نفسه 

األمر والتجاوز والتكثري وتكرار الفعل وهلذا فكثافة املعىن هنا هي زيادة نتجت عن 
وإذا ما .زيادة يف الصيغة هذا النموذج كشفنا به عينة من عينات الزيادة يف املعىن

عىن العرش يزهو فهنا وإن كانت الصورة عميقة الداللة سامية امل: قابلنا بني صيغة 
استمد املعىن شرفه من مسو التخييل تبقى صيغة موجزة خمتصرة إذا ما قارناها بالصيغة 

موحد ولكن   فنالحظ هذا احملور الداليل .وحديقة الفرقان ضاحكة الربا: املوالية هلا 
فإن عرف االسم يف . الصورة الثانية متسعة يف املبىن مما نتج عنه اتساع يف املعىن

األلف والالم فقد عرف يف الصيغة الثانية باإلضافة فزيادة املبىن زيادة الصيغة األوىل ب
فصيغة اسم الفاعل ولدت مفعوالً به . يف املعىن والتوضيح وكذلك صيغة ضاحكة

وهذه الزيادة يف املبىن تقابلها زيادة يف املعىن فربا الضاحكة توسع استقصى أطراف 
 .املعىن

بية ويشوش ترتيبها جلدير بأن يثري انتباه احمللل إن ما خيرق عرف اجلملة العر      
ر كففي ذ.الذي ينجر عنه منطقياً تأخري حلري بأن نراعيه ونترجم دواعيه فالتقدمي
 . دون األنام واحرزت حواء **  خري األبوة حازهم لك آدم           : الشاعر
الفعل فعوض أن  للتقدمي والتأخري هنا دواعي خمتلفة أمهها تقدمي االسم عنإن       

حاز آدم خري األبوة لك فقد آثر أن يبدأ باالسم ألن املعىن احملوري : يقول الشاعر 
  .الذي يصوب الشاعر سهمه حنوه هو األبوة لذا قدمها

فاالهتمام باالسم ارور املتمثل يف الكاف اليت  تقدمي اجلار واروروكذلك        
هي طرف أساسي يف املعادلة لذا قدمت عن  تعود على الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وهناك أسباب أخرى شوشت ترتيب اجلملة ومنها .الفاعل سيدنا آدم عليه السالم
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يستقيم الوزن والنسج املوسيقي يضطر الشاعر أن يقدم ويؤخر دون حىت الوزن ف
  .اإلخالل بالوظيفة األساسية واهلدف املتوخى أال وهو املعىن

فيتجلى متدد الشكل ومتدد املعىن  امركب االقصيدة أنتجت متدد بنية التعدي يف كماأن
وأما متدد الشكل فتركيب اجلملة مل .ومتدد أثر الزمن يف املكان وأثر الفعل يف االسم

  .يعد مكتفياً بالفعل والفاعل بل جتاوزه إىل مفعول به
  ألفعال املتعديةا
 سلسالً يقطر  1: 

 الوجودجاء  .2 
  النبوة عزأدركوا  .3 
 السماءبشر اهللا  .4 

  دينالو مل تقم  .5 
 مشائل كزانت .6 

 املاءمحيت  .7 
 النفسملكت  .8 

  العهدأخذت  .9 
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وأما متدد املعىن فهو حتصيل حاصل فيبقى الفعل غري مكتمل فيفتح اال         

فقولنا أدركوا يبقى لربط احلدث مبا يليه من مكمالت تلون وتشكل املعىن وحتدده 
فعل اإلدراك مبهماً مبتوراً تلونه التتمة املتمثلة يف قوله عز النبوة فاإلدراك هو فعل ميد 
حلقة تبحث عن وصل ال يتم املعىن إال به ومعه فيتلون املعىن بل يتخذ له شكالً 

فبنية التعدي هي مناء أفقي و انسياب معنوي  .حمايداً مميزاً له عن بقية التراكيب
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حلمته فأعطت البنية لون مميز وشكل خمتلف عن غريه وحد  شدتوتركيب 
 حبيثالدراسات البالغية أساساً على دراسة مستويات اخلطاب  واذا اعتمدت .ظاهر

كقاعدة ينبين  . مها احلقيقة و اازني أساسينيستويعلى مترتكز التحليالت البالغية 
يف قصيدة ولد اهلدى اليت املتعددةة يتجليات االستعارفمن بني اازالعليها اخلطاب 

وظفها شوقي نأخذ عينة على سبيل الدراسة النموذجية ال على سبيل 
ن االستعارة أفمن مرتكزات النظرية اإلبدالية "حديقة الفرقان ضاحكة ":قوله.احلصر

ر عن السياق ؛ فكلمة ضاحكة هي ال تتعلق إال بكلمة معجمية واحدة بقطع النظ
ومعىن  معىن حقيقي: فأي كلمة هلا معنيان .االستعارة وما حييط ا هو سياق ااز

جمازي وهنا املعىن احلقيقي متعارف عليه أال وهو الضحك وهو صفة متيز اإلنسان 
وأما .دون سائر املخلوقات حىت أن بعض الفالسفة عرف اإلنسان بأنه الكائن املبتسم

ملعىن اازي فهو حال الغبطة واالزدهاء اليت تعلو حديقة الفرقان ؛ فهنا الشاعر هم ا
كماأن .بتصوير املعنوي وجتسيده يف الشكل احملسوس وهذا ديدن تقنية االستعارة

االستعارة حتصل باستبدال لفظ حقيقي بلفظ جمازي فاالنتشاء جمازياً يعرب عنه يف 
بين على العالقة بني االنتشاء والضحك عالقة  ذا االستبدال, احلقيقة الضحك

هذه النظرية اليت صاغها مولينو تساير وال تناقض ما .أو ومهية  مشاة حقيقة كانت
حصيلة جهد البالغيني احملدثني النظرية التفاعلية  ومن .ذهب إليه البالغيون العرب

ر االستعارة عدم اقتصاـ مسلماامن اشتهرت بالتفاعلية  أطروحةاقترحوا  حيث
على كلمة واحدة بل تتجاوز ذلك وحقيقة ال نستطيع حصر االستعارة يف مصطلح 
واحد بل هي تركيب ممتد يف سياق الكالم وله عالقة باأللفاظ احمليطة ويتجلى ذلك 

فإن اعتبارنا االستعارة التصرحيية اهلدى، صرحنا  بوضوح يف قول شوقي ولد اهلدى
فتبقى الكلمة اهلدي ال تفي بوضوح  (ص(هو الرسول باملشبه به وحذفنا املشبه و
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مث إن كلمة هدي ليس هلا معىن  .بكل أبعاد االستعارة إن مل متتد إىل السياق احمليط ا
ليست ..حقيقي حمدد بكيفية ائية وإمنا السياق هو الذي ينتج املعىن املتوخى

ز واإلطار احمليط ا فكلمة االستعارة عملية استبدالية بقدر ماهي تفاعل بني بؤرة اا
يف هذا السياق فاهلدي الديين حيدده   اهلدي يف سياق آخر قد تعين معىن آخر لكن

السياق الضمين للقصيدة و هذا ما ينتج عن تفاعل الكلمة بالنسيج احمليط ا فهي 
وال تقتصر االستعارة على .خلية تستمد حياا وقيمتها من الكل أو النسيج احمليط ا

البالغة اجلمالية ولكنها قد توجد هلا أبعاد أخرى كالبعد العاطفي أو الوصفي أو 
فإن اإلحياء العاطفي ..املعريف فكلمة اهلدى وإن كشف تركيبها على مجالية ما بالغياً

للفظة اهلدى وما تعنيه من لطف وإحسان وإسداء معروف جتعل القيمة الوصفية 
ة فهي ختلق تكافؤاً وتوزناً بني البعد اجلمايل واملعرفية للكلمة إن مل تكن الغالب

“ و “ يامسيلف”: تعتمد البنيوية األوربية ممثلة بـ كما.والوصفي املعريف
تقنية حتليل االستعارة وهي يف اجتاهها هذا “ بويت“و “ كرمياص“ و “ اكبسونج

 متأثرة بالنحو التوليدي بواسطة توظيف املقومات وقد ميزت بني املقوم اجلوهري
واملقوم العرضي وقابلت بني خمتلف املقومات واستنتجت أنه كلما تقاربت املقومات 
وتوافقت صارت االستعارة أقرب إىل احلقيقة وكلما كثر االختالف تولدت مسافة 
توتر وتباين بني طريف االستعارة وما حيدد نوعية تلك املقومات ما بني املتكلم 

لذا فإن املقومات اجلوهرية املشتركة بني طريف .يلواملتلقي هي املقصدية مبعناها التداو
االستعارة تقتلها ؛ وهي أي االستعارة جتود كلما كان التوافق يف املقومات العرضية، 

 :7"وقد يعزز هذا الرأي عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه أسرار البالغة حني يقول 
ما كان أشد كانت وهكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بني الشيئني كل

إىل النفوس أعجب،و كانت النفوس هلا أطرب، وذلك أن موضع االستحسان أنك 
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ترى ا الشيئني مثلني متباينني ومؤتلفني خمتلفني على أن الشيء إذا ظهر مكان مل 
ليس مبعدن له كانت صبابة النفوس به أكثر   يعهد ظهوره منه وخرج من موضوع

يف إثارة التعجب وإخراجك إىل روعة املستغرب  وكان الشغف منها أجدر، فسواء
وإذا حاولنا "…وجودك الشيء يف مكان ليس من أمكنته ووجود شيء مل يوجد

تطبيق التحليل باملقومات على استعارة منوذجية من بني االستعارات الكثرية واليت 
  : أحصيناها يف اجلدول التايل

 نوع الصورةالبيانية العبارة
  ولد اهلدى

  الزمانفم 
  حديقة الفرقان ضاحكة
  الوحي يقطر سلسالًَ
  بشر اهللا السماء
  ينبه صباحه
  احلق عايل الركن
 جاء اخلصوم من السماء قضاء

  استعارة تصرحيية
  استعارة مكنية
  استعارة مكنية
  استعارة مكنية
  استعارة مكنية
  استعارة مكنية
  استعارة مكنية

  استعارة تصرحيية
 

  للتحليلا فنختار استعارة منوذج
الــســمــاء                                                اللــــه                                                             

  من السمو: وصف ذات   ت                   اسم ذا
  مفرد  مفرد

  معرفة وينكر  معرف ال يـأيت إال معرفة
  مذكر ومؤنث  مذكر
  مركّب  جمرد
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  عرض  جوهر
  غري واجب الوجود  واجب الوجود
  موجود بغريه  موجود نبفسه

  متحيز  غري متحيز
  ائي  ال ائي

  مرئي  غري مرئي
  ظاهر  غييب

  حاجز بني عاملني  موجد العاملني
  مفتقر إىل غريه  غين بنفسه

جند بني طريف االستعارة واليت يصعب التركيب فيها إذ املشبه به هو املوىل        
تبارك وتعاىل املرته عن أي تشبيه فهو مرته عن املثيل وإذا استعري له لفظ السماء فإنه 
مرادف للعلو والرفعة وقد يرفع الرجل يديه وهو يدعو إىل السماء فكأا مكان 

حال على السماء ألا مكان العرش لقوله تعاىل تواجد اهللا عز وجل أورد الشاعر وأ
والبد أا ترتل من السماء واألحاديث صرحية يف )) ترتل املالئكة والروح فيها ((:8

 إىل السماء الدنياتبارك وتعاىل كل ليلةيرتل ربنا : "9)ص(حيث قال الرسولذلك 
فأعطيه من  األخر فيقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين لحني يبقى ثلث اللي
رواه البخاري ومسلم وقد جتمع السماء أمساء وتصغريها مسية، " يستغفرين فأغفر له

وقد اشتركا يف بعض املقومات فكالمها اسم وكالمها جمرد، ومما جعل هذه االستعارة 
تكون بليغة على حظ من اجلمال التركييب هو عدم توافق الطرفني بل تناقضهما يف 

خملوق واهللا خالق والسماء غري حي واهللا حي، وهناك مقوم بعض املقومات فالسماء 
ناشئ من العرف وهو وجود اهللا يف السماء فالعالقة بني اهللا والسماء ترسبت يف 
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الذهن وقد نقشت يف املخيلة لدى الناص واملتلقي على حد سواء مما يسهل التجربة 
لب النظرية  الشعورية وجتاذا بني الناص كباعث والقارئ كمتلقي وهذا هو

 .الشعورية املشتركة  املقصدية؛ إذ يشترك الطرفان يف خلفية قاعدية تتمثل يف التجربة
على الرغم من أن موقف املدح غالباً ما يدفع الشاعر لتوظيف اخليال ولكن أمحد 
شوقي مل يسرف يف استخدام الصور البيانية وقد وظف قسطاً منها يف اعتدال ومن 

  : ايات وخاصة الكناية عن نسبة، ففي قولهبني ما وظف بعض الكن
  األصحاب واخللطاء يف بردك ** جمسماً الوفاءإذا أصبحت رأى             

فاحلق الوفاء وهو صفة  رأى األصحاب الوفاء يف بردك: كناية عن نسبة يف قوله 
معنوية بربد الرسول فقد نسب صفة معنوية أال وهي الوفاء إىل أمر مادي أال وهو 

إن من املقومات األساسية للرسول )ص(الربد وهي كناية عن نسبة الوفاء للرسول 
] ويف[+ وله مقومات أخرى عرضية ] رجل] [+ ذكر] [+ حي[+ أنه إنسان ) ص(

] [+ صاحب عهد] [+ حمسن +]واليت تنتج عنها مقومات أخرى تفاعلية فتصاعدياً
  ,] خمادع] [+ غادر[+ أما تنازلياً ]لني اجلانب

شعرية فقد تناصت مع نصوص سابقة  مبا أن قصيدة ولد اهلدى هي معارضة         
التناص  فسيفساء من نصوص أخرى أدجمت فيه "10ف  هلا وامتصت بعض أجزائها

وبتصيريها منسجمة مع  ياتهوإن النص ممتص هلا جيعلها من عند" 11“بتقنيات خمتلفة
لنصوص بتمطيطها أو تكثيفها بقصد إن النص حمول لتلك ا".فضاء بنائه ومع مقاصده

مناقضة خصائصها ودالئلها أو دف تعضيدها على اإلمجال، فإن التناص هو 
التداعي  همن أهم آلياتو”.تعالق نصوص خمتلفة مع نص حدث بكيفيات متنوعة"12
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يظهر االناكرام أي اجلناس ن أ: أشكال منهاوله  التمطيط: التراكمي والتقابلي و
  : بالقلب يف قوله

  به بشراء للدين والدنيا**  الروح املأل ملالئك حوله

فالكلمتني ) الدين والدنيا(فقد متثل االناكرام يف التجانس بالقلب بني كلميت   
مشكلتني من احلروف نفسها ال يفرق بينها إال الترتيب، مع تباين يف املعىن واختالف 

  .واضح يف الداللة

  : اجلناس بالتصحيف يتجلى يفالنوع اآلخر من االناكرام وهو و
 وثناءوفم الزمان تبسم  **ضياءولد اهلدى فالكائنات               

فالتصحيف الوارد بني كلميت ضياء وثناء من شأنه أن ينتج تقارباً يف املعىن على       
من آليات التناص الشرح وهي أن و.أثر التقارب يف بناء الكلمة وتشاكل حروفها

فاألطروحة .أطروحة مركزية يكون ما يليها تفسرياً وحتليالً وجتزيئاً هلايقدم الشاعر 
 -ولد اهلدى : املركزية يف اموعة الداللية تظهر من البيت األول يف أول عبارة 

فأطروحة بشرى ولد اهلدى املركز وما تالها أبيات اموعة الداللية األوىل ال يعد 
اس دون أدىن إضافات جوهرية خترج عن نطاق وأن يكون شرحاً وتفسرياً هلذا األس

  .اموعة الداللية املركزية

أىب شوقي إال أن حيتل التعبري االستعاري حيزاً هاماً من الفضاء البالغي لقصيدته ؛ 
ولد اهلدى  : الواردة بالبيت األول  االستعارة  فقد أشرت يف غري هذا املوقف

   : لهوكإضافة وإفاضة تناول استعارات أخرى كقو
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  شدية غناء  بالترمجان **  وحديقة الفرقان ضاحكة الربا 

فشوقي يوظف االستعارات املكثفة بالتجربة الشعورية وإن حذا يف مسلكه هذا حذو 
املتقدمني إال أن الصورة الشعرية عنده ال ختلو من جدة وغضارة ونضارة وقد 

ومن .ملعايناكتسب كل هذا من مسرى احلداثة يف التركيب واجلدة يف طرق ا
   : استعاراته قوله

 وتضوعت مسكاً بك الغرباء**  بك بشر اهللا السماء فزينت       
التكرار واضح يف قصيدة أمحد شوقي يتجلى يف التكرار على املستوى  أن كما

الصويت، فالنربة الصوتية اليت تعتري الكلمات تكاد تكون نربة واحدة تلوك املعىن 
 .بلون متفرد يستجمع أطراف املعىن ويساعد على جتليته

هذه أم التكرار على مستوى الكلمات فقد آثر شوقي أن يستقي قاموسه الشعري يف 
القصيدة من القاموس الديين فنجد لفظة اهللا متكررة بني طيات القصيدة كذلك لفظة 

إن هذا التكرار ملصطلحات دون غريها إمنا حيدد الوظيفة الداللية فتتجه   النيب الرسول
حنو غرض واحد كذلك املنطلق ينفرد بأحادية املعطى الديين وان تباينت املصطلحات 

ن عناصر بنية القصيدة تظهر أ كما.ال أن الغرض املنشود واحدذات الداللة الدينية إ
يف شكل من أشكاهلا مبظهر درامي صراعي بني طرفني تقابليني وقد تنوع هذا 

 "السماء واألرض"وحيناً بني  "حواء- آدم"التمظهر فهو حيناً يتجلى يف التقابل بني 
  : يف قوله

 الغرباءوتضوعت مسكا بك  **   فزينت السماءبك بشر اهللا      
  : وحيناً آخر بني املاء والنار وحيناً بني الصباح واملساء



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 217صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

        املاءمخدت ذوائبها وغاض    **     خاوية اجلوانب حوهلم والنار        
قد تشكلت احلدود األيقونية لقصيدة أمحد شوقي انطالقاً من نواة أساسية أال كما

حيزاً ) ص(ن فضاء القيم األخالقية للرسول فاختذت م) ص(وهي مدح املصطفى 
واعتمد اخلطاب الشعري على هذه النواة وراح ميطط أبعاداً أحياناً متجاورة وأحياناً 

لدالآلت كبشرى ناءااملدحية متجلية يف ب هتضرب يف غياهب الشعرية باحثة عن كن
القرآن ومن مث مث تتابع بذكر معجزاته فخالله منتقلة اىل معجزة ) ص(مبولد الرسول 

أثناء ) ص(العقيدة اإلسالمية فجهاده وقد انتهت إىل التوسل واالستنجاد بالرسول 
هذه األبيات للقصيدة واليت شكلت أيقونية متميزة حددا البىن الداللية حبذوها 

تلك هي مقصدية شوقي ) ص(طيف يتجلى يف كل ثناياها أال وهو مدح الرسول 
إذا كان التمطيط يعترب آلية مهمة من و.نص الشعريواليت انبنت عليها هندسة ال

آليات التناص فقد يقابله اإلجياز كآلية تتمظهر باإلحالة على التذكرة أو باإلحالة 
  : التارخيية ويستخدم شوقي هذه اإلحالة يف قوله

 دون األنام وأحرزت حواء  **   لك آدم اخري األبوة حازه    
لوجي مستنبط من الثقافة الدينية اإلسالمية فجدنا فيحيلنا شوقي على مفهوم انتروبو

وظفها  حيث الدييناملعرفية ذات البعدآدم وأمنا حواء هي فكرة مستوحاة من الثقافة 
بإجياز وأحالنا على هذا املفهوم دون التفصيل الذي مييت للمعىن روحاً بل باإلحالة 

اقتضب الفكرة يف إجياز بالغي التارخيية واملتمثلة يف اإلجياز الذي أحيا للمعىن روحه و
ل الوحيدة ب اإلحالة الدينية التارخييةومل تكن هذه .كان دوماً ديدن صدح به الشعر

   : ومنها قوله تكررت وكثرت اإلحاالت

 وللت واهتزت العذراء **    أثىن املسيح عليه خلف مسائه 
املسيحية باإلسالم فهنا حييلنا الشاعر على قصة طاملا كانت جسراً صلباً يربط       
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أال وهي قصة املسيح عليه السالم وإن صدر شوقي يف هذه اإلحالة إمنا يصدر عن 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن " 13: أطروحة دينية إسالمية مستنبطة من قوله تعاىل

السماء وسيعود يظهر من جديد واإلحالة  إىلوأن املسيح حي صعد  " .شبه هلم
وهناك إحالة من نوع آخر أال وهي .األخرى متثلت يف ذكره اخلليل عليه السالم

  : فيذكر يتمه يف قوله) ص(على حياة الرسول  إحالة التذكرة
 واليتم رزق بعضه ذكاء          نعم اليتيم بدت خمايل فضله

هو إحاالت على ما اتصف به النيب الكرمي   إمناوأما وصف مشائل املصطفى وتعدادها 
وإذا استحضرنا مقولة أن الشعر تراكم فهو يتجلى بكل وضوح يف  .يف حياته) ص(

التناص بوضوح يف املضمون فالشاعر  يتجلى كما,هذه اإلحاالت وإن اختلفت
يركب املعاين تركيباً مزجياً فيه من نواة استقاها من األوائل واإلضافات اليت تكشف 

اعته وتفرده وجتعل نصه مميزاً سواًء عن سابقيه أوالحقيه، ولكن يتجلى كذلك يف بر
الشكل فهناك خصائص عامة ميليها حيناً اجلنس وحيناً املسار الشعري ينضبط ا 
الشاعر وال يكاد يتجاوزها حيناً ينضبط ا انضباطاً تاماً فال يعدوها قيد أمنلة وحينا 

 ,.ن أن خيل خبطها األساسي أو قواعدها العامةاملتسع دو   يتصرف يف فضائها
ضمائر وظروف وأمساء إشارة متنح اخلطاب الشعري مرجعية وقد قمت  مناملعينات ف

 بعملية إحصائية هلذه العناصر

  البيت  أمساء اإلشارة  البيت  الظروف  البيت  الضمائر
      03  العرض  02  حوله هو

      03  السدرة  02  به هو
  07  ألف هنالك  12  لبيتك  06  نضمت هي 
  32  هذان يف الدنيا      06  هي صحيفة
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ذاك يف   16  خلف  08  جاءوا هم
  مرضاته

34  

        منابر  11  هم أدركوا
        ظروف زمان  12  هو خملوف
      01  الزمان  13  زينت هي 
      17  صباح  27  زانتك أنت
      17  مساء  28  أنت مشس

          30  سخوت أنت
          30  فعلت أنت

          31  عفوت أنت
          32  رمحت أنت
          33  غضبت أنت

          34  رضيت
          35  خطبت أنت

من خالل هذه العملية اإلحصائية للمعينات واملتمثلة يف الضمائر والظروف      
أنا ينعدم باموعات : جند أن العامل : وأمساء اإلشارة باموعات الداللية الثالث

وقلما وردت هي وهم ولكن العامل الغالب الداللية الثالث وحيل حمله العامل هو 
كان الضمري أنت إذن فالعامل الذي ينجز األفعال ليس الضمري األنا وخيتفي الشاعر 
وال يظهر السارد الن القصيدة أبعد ما تكون عن الفخر بقدر ما هي متفتحة يف جمال 

أما ,)ص(املدح لذا سيطر العامل أنت كممدوح والعائد على شخص الرسول 
: ظرف املكان املطروق كعامل كان  أماكذلك غري مطروق "هنا " ماج الاند

فعامل املكان حيلق بنا يف فضاءات دينية . منابر – خلف   –بيتك  –السدرة  –العرش
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ختذ منها شوقي مسرحاً ملكان منفتح جابت أجنحة خياله رحابة اآلفاق ا رحيبة
ليت جند ا غري قليل من الطمأنينة الدينيةوقد استأنس الفضاء الشعري لرمزية املكان وا

 .فقد تركز النفس البشرية لتلك األمكنة وجند ا استقرارها وهدوءها
 07أما عامل اسم اإلشارة فإن اإلحاالت كانت حيناً على هنالك يف البيت .  ت

هذان يف الدنيا ويعود اسم : يشري قائالً  32حيث يشري على األلفبائية ويف البيت 
الوالدين فقد ذكر اسم األم واألب قبيل اسم اإلشارة يف سياق البيت  اإلشارة على

وهو يتحدث عن الرمحة ؛ وأما اسم اإلشارة اآلخر فكان ذاك وقد استخدمه يف 
ويستهدف باستخدام اسم .إذا رضيت فذاك يف مرضاته: حينما قال  34البيت 

 حيز القصيدة اإلشارة ذاك استبدال رضاه فقد كان ألمساء اإلشارة حظ ضئيل يف
ووظفها توظيفا غاية يف االقتضاب ومرد ذلك أن املوقف املدحي يستدعي ذكر 

 .اإلشارة   باإلشارة إليه مستخدمني اسم   الشيء والتصريح به دون االكتفاء
    : وميكن أن نقدم املثلث التايل

  اإلنـســان

  غري األنا         األنــا

  هو، هي ، هم // أنت                      غري موظف            

  )موقف مدحي(ارتكاز على أنت (        )يفخر غرياملوقف ( 

  الزمــان                      املكــان          

  غري اآلن   /  /  اآلن                  غري هنا    /  /   هنا          
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  الزمان      )     غري موظف(        العرش            ) غري موظف(   

  صباح           السدرة      

  مساء           )النيب(بيتك   

 )زمان غري حمدد مبهم(                  منابر        

  فسيحفضاء زمين                   ) داللة دينية(           

يف خمتلف  الثنائية هي أساس من أسس الدراسات البنيوية للمعىن ةإن فكر     
املضادة وبإمكاننا أن نطبق املربع السيميائي التقابالت سواًء احملورية أو املراتبية أو 

  )ص(على الثنائية املتضادة البنية يف اموعة الداللية الثالثة واليت تعدد خالل الرسول 

  

 
  

  

  

الداللية متثلت يف مقابلة أساسني كونيني    إن الثنائية اليت ارتكزت عليها هذه اموعة
فاجلود  (ص(أال ومها اخلري والشر فكل مقومات اخلري جتسدت يف شخص الرسول 

والعفو والرمحة واحللم وغريها من الصفات احلميدة والشمائل احملمدية تقابلها ما 

 الشر التضاد اخلري 

  اجلود 

  العفو

  الرمحة

  البخل ما حتت التضاد

  الالتسامح

  القسوة

خل
لتدا

ا
 

   
   

   
   

خل
تدا

ال
  

 تنـا

 تنـا قض

 قض
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حتت التضاد أوصاف دنيئة جتسد الشر تتمثل يف البخل كمقابل للجود والالتسامح 
كمقابل للعفو والقسوة للرمحة والسفاهة كمقابل للحلم هذه بعض الصفات اليت 

كثري فقد قالت السيدة عائشة رضي اهللا عنها مدح ا شوقي الرسول وهي جزء من 
وان قال العرب قدمياً “ القرآن   كان خلقه“ : 14أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

امنا متيز األشياء بأضدادها فان مربع قرمياص يوضح ثنائية التضاد القائمة بني اخلري 
  .توازيني ال يلتقيانموالشر كخطني 

 أطروحة املقصدية تنشط جاهدة الستكشاف بواعث الكالم بوصفها حواجز إن 
 وعملت الدراسات اللغوية اللسانية جاهدة يف, موجودة بالقوة تنتظر حتقيقا بالفعل 

 ال وآليات الفعل الكالمي ،مدعمة بطروحات كرايسغالتعامل مع حقول االشت
 بواعث ، وجند   باعث أو اذ اعترب سورل أن كل اصدار اال وله, وسورل وأوستني 

عندما يتحول { أوستني أكثر دقة يف االملام بوجود هذه الظاهرة وذلك يف كتابه 
اسم احملتوى } فعل الكالم احملض {   يعد الفعل القويل"15حيث }  قوال  الفعل
املعىن القصدي  ((فيعين} قوة فعل الكالم { أما الفعل االجنازي , ملنطوق ما املادي

 حول التداول املنجز بني أبطال الفعل اخلطايب املتكلم األساسفيتمحور ) )ما  ملنطوق
ونلفي تلك املقصدية مبعانيها متضمنة يف  "واملخاطب عرب مقصديات ظاهرة ومظمرة

أا حققت اجنازيتها يف وجودها  اللغة الشعرية عند أمحد شوقي على اعتبار
 : يقول أمحد شوقي  كعالمات تواصلية

 وفم الزمان تبسم وثناء               فالكائنات ضياءولد اهلدى 
 الن الوصف األوىلالسبعة  األبياتفاخلطاب هنا يريد أن حيقق املوضوع يف         

ضمن  نوع من القابلية لدى القارئ الستقبال احملتوى إحداثاملدحي املطلعي يراد به 
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ملوضوع  خلقا فاللغة أحدثت, ولد اهلدى: تعبريه اخلاص واملوضوع يتحدد ب 
احتفل الوجود  ومنها جتسيد عظمة املوقف اثر هذا احلدث العظيم الذي,   الوصف

كتب فيه  ميلك جواز سفر) الذي حتقق فعل اللغة فيه (  وهكذا صار للقارئ, به 
تعارفا  على ضوء ذلك السنن الذي حدث) باستطاعتك ان تقرأ بقية القصيدة اآلن (

 : نطالقا من البيت الثامنوا  بينه وبني القول اللغوي
 من مرسلني بك جاءوا               يا خري من جاء الوجود حتية

 بوصفه مالكا لشرعية السياق الداخلي حملتوى  يرتاح ذلك الغموض من لدن القارئ
جند  غري أننا,  األوىل األبياتالتعبري وبالتايل وجهة اخلطاب الذي عرفنا أنه مدحا يف 

 هذا إىلنتجت عن التحول باخلطاب  األوىل اإلخبارية هزة خفيفة مست البنية
 املوضوع يف ذاته ما تسمى يف التداولية بالوظيفة الندائية مع أا ال خترج عن تلك

 حىت أصبح املتكلم املرسل هو, واملخاطب   العالقة بني أقطاب اخلطاب املتكلم
 فالتحية يبلغها الشاعر من, احلامل أو الرسالة وهذا ان جاز لنا ااز أن نتقول هذا 

املرسلني  ماتوضحه هذه الترسيمة, صلى اهللا عليه وسلم   قبل املرسلني اىل النيب حممد
وكم تطول تلك الرسالة اليت يستهيم القارئ   )ص(النيب حممد ] الرسالة[املخاطب 

وعرف أن القارئ لن , من اخليال املغدق  بعد أن رفعها الشاعر اىل مستوى, ا 
مبوجبها للفعل حتقيقا يف دخائله تتواىل االبيات  يصبح  ه اال قفزة على املنطقحترك

بعد ذلك وحتمل يف ثناياها صبغة تفصيلية يف املدح كذكر اخلصال احلميدة واملناقب 
  احلسنة انطالقا من البيت الثاين والعشرين 

 وذكاءواليتم رزق بعضه                نعم اليتيم بدت خمايل فضله            
 والعفة من أجل متكينها من نفوس  فالقصد كما هو ظاهر هو تبيان فضائل العفاف

عنه  وصار ملعىن القصد حتقيقا متباينا عن القصد الذي يصدر, واحلذو حذوها   القراء
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يأخذ  اذ يعترب جزئيا ذلك أن القارئ قد يقرأ القصيدة بكيفيات خمتلفة وال, الشاعر 
 . زاءهاأج إالمن معاين الشاعر 

 :اهلوامش 

1 . francois rastier : systematique des idotopies ;p38 in essais de 
semiotique poetique  

  97ص,اخلصائص, ابن جين .  2

  m.riffaterre: semiotiquedelapoesie. P55  . .ـ  3

  46ص.حممد مفتاح حتليل اخلطاب الشعري . د . 4

5 .  t. todorov. Symbolisme et interpretation p31     

6 . george lakoff and mark johnson  metaphors we live by p56   

  59ص, أسرار البالغة , عبد القاهر اجلرجاين   . 7

  4آية رقم,سورة القدر , القرآن الكرمي   .  8

  521ص.صحيح مسلم, أبو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري . 9

   121حتليل اخلطاب الشعري ص,حممد مفتاح . د . 10

   121ص,  املرجع نفسه  .  11

  121ص,  املرجع نفسه . 12

  157آية رقم,سورة النساء , القرآن الكرمي . 13

   746ص .صحيح مسلم, أبو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري .  14

15 .  P37 Quand dire c'est faire, John Langshaw Austin ;  
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  :املراجع املعتمدة

  القرآن الكرمي    - 

  .صحيح مسلم :أبو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري  -

   1956املصرية القاهرة  دارالكتب,حتقيق حممد علي النجار ,اخلصائص: ابن جين -
 , أسرار البالغة  :عبد القاهر اجلرجاين    -
 - ـ دار التنوير للطباعة والنشر بريوت لبنان, اخلطاب الشعريحتليل :حممد مفتاح . د -

  1958االوىل الطبعة

  : األجنبيةاملراجع 

 Francois rastier : systematique des idotopies ; in essais de semiotiqueــــ
poetique ;larousse ;paris 1972 

George lakoff and mark johnson metaphors we live   by 1980 ــــــ 

  ;,Quand dire c'est faireـ John Langshaw Austin ـ
How to do (Traduction par Gilles Lane de  1970, Éditions du Seuil, Paris, 

things with Words    

 M /riffaterre.semiotiquedelapoesie ــــ 
seuil paris 1983 

          T/ Todorov / symbolisme et interprétationـــ
    seuil paris 1978                                           

 
 

***  
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  طرائق فعل التدريس الفلسفي نقد:  من أجل فاعلية الدرس الفلسفي

 --- ----  

  اجلزائـر – جامعة مستغامن - قسم الفلسفة -الدكتور مراد قوامسي 

 -------  

إن معاهد التعليم ال تعوز، لكن معظمها رديء، ألن العمل فيها جيري ضد الطبع، "
لكن من العبث أن نتوقع شفاء اجلنس . وتستمر فيها عادات القرون الغليظة اجلاهلة

البشري من إصالح  بطيء، بل البد من مراعاة إعادة تشكيل اجلامعة من جديد، إذا 
حسن، ألا معيبة يف تنظيمها األويل، و شئنا أن نأمل يف أن خيرج منها شيء 

  " املعلمون أنفسهم يف حاجة إىل تلقي ثقافة جديدة

  Kantكانط

و كل من أمت دراساته الالهوتية يف اجلامعة و ألقى بعض املواعظ التافهة "...  
  "كان يعد ذا مؤهال لوظيفة التعليم

  Diltheyديلتاي 

قد كانوا جمرد مدربني لببغاوات، يعلّمون ل: إن املعلمني ال يعرفون كيف يعلّمون"
األوالد أشياء ال يفهمها هؤالء، و ال يعرفون كيف يسألون و يتكلمون وحدهم أو 

  "ميلون طوال الوقت
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   Englhardاجنلهرد

مل " التعليم العايل"من الذي حيدد احنطاط الثقافة األملانية إذن ؟ إنه كون "  
اليت أصبحت شائعة و عامية " العامة"راطية يف الثقافة يعد امتيازا، إا الرتعة الدميق

ثانوياتنا املكتظة و أساتذا املرهقون و املخبولون فضيحة حقة، للدفاع عن (...) 
حالة األشياء هذه، مثلما فعله حديثا أساتذة هيدلربغ، ميكن أن تكون للناس دوافع 

  "لكنهم لن يستطيعوا أن جيدوا حججا

  Nietzscheنيتشه 

  قدمـةتــ

، الذي هو سؤال جوهري لتقدمة الدرس 156إىل جانب سؤال النهج  
الفلسفي نظريا كان أم تطبيقيا، حيتل سؤال العالقة البينية مكانة جوهرية فيما بني 

هذه البينية تتمثل يف طبيعة التعامل ما بني األستاذ و طلبته و . ثنيات النهج و املضمون
ثني و فالسفة مستقبليني، كمفكرين، حىت بني الطلبة أنفسهم، كمشاريع باح

بالدرجة األوىل، يتجهون حنو اكتساب التفكري السليم والتخلص من شائعات 
و احلال هذه، ينبغي أال نعترب الطالب متمدرسا بأي وجه من . األفكار و جاهزاا

األوجه، ألن مفهوم املدرسة يتطلب إلزامه خبصوصيات حتد من سلطته يف كل شيء 
هذا حىت نتمكن من ضمان جناح . ر به أن يكون هو السلطة كلهايف حني جيد

الدرس الفلسفي مبقاييس فلسفية و معايري البحث عن احلقيقة ال مبعايري التوفيق و 

                                                        
طلبته ليتم العمل ا على مدار السـنة  ، هاهنا، تلك الطريقة اليت يتفق عليها األستاذ و "جا"نسمي  156

 .اجلامعية بغض النظر عن املستوى اجلامعي يف مرحلة التدرج
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كل " متمدرسني"و ألننا ا أيضا ال نبتغي البحث عن . االبتذال  و التسرع و الزيف
هم إىل التفكري فقط يف ما يهمهم يف الفلسفة حتقيق وسائل النجاعة اليت تدفع

، فهو الذي يهتم "الفكر احلر"، و إمنا نسعى للبحث عـــن 157اهلامشي
بالكشف عن احلقيقة، عن املعرفة  و عن استراتيجيات إنتاجها، ذلك أنه إذا ما حتقق 
هذا الشرط فالبد من أن الثاين متحقق الشك، أما عن احلصة التطبيقية باألخص فإا 

إمنا توجه و متنح مناذج ميكن بالتعود عليها و مبراعاا احلصول  ال تكسب املهارات و
و احلال أنه ال ميكن حتقيق . على نتائج أفضل يف التحكم يف النص و التعامل معه

أصال ألنه ال وجود ألي تعارض أو تناقض أو " التطبيق"و" احملاضرة"التوفيق فيما بني 
ه اختالف من حيث املضمون و املنهج، سوء تفاهم، فالتوفيق يكون بني ما يعتقد بأن

يف حني أن االفتراض يقول بأن هناك إمكانية تنسيق و تكامل، بل و استدراك، فما 
ينسى أو يؤجل يف احملاضرة ميكن قوله يف التطبيق، و لذلك فهذا األخري هو الوجه 

  .اآلخر للمحاضرة و ليس شيئا مضادا له و معارضا

  .تعليم الفلسفة، فعل حضاري

الدرس الفلسفي أحد حلظات التأمل الفكري و إعمال الوعي يف قضايا         
متعددة، يتم حتديد أحد حماورها الرئيسية بناء على خطة حمكمة باالنطالق من 
البسيط إىل املعقد، من قضايا أولية إىل ما يالقيها يف األفق، ذلك أا ترتقي مبشكالت 

و هو ما يسعى هوسرل (املمكن  الواقع إىل مستوى النظر ومن مسائل الفعل إىل
Husserl أزمة العلوم األوروربية و : إليه من خالل عمله الضخم و الرائع

                                                        
أقصد حبث الطلبة و انشغاهلم باجلانب الرباغمايت من الدرس و هو النقطة ال باكتساب املهارات و طرائق  157

  .التحصيل و الفهم وتطويرها
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بناء على هذا، إن مهمة تعليم الفلسفة ليست مقتصرة على ). الفينومينولوجيا املتعالية
تلقني النظريات املذهبية و املذاهب النظرية أو يف العودة إىل صفار الكتب القدمية من 

األوىل، فهم منطق احلاضر : دون جدوى، بل إن هلا غاية حضارية تتمثل يف حلظتني
من خالل اخلروج من زمن املاضي الذي ينتمي إىل زمن تاريخ الفلسفة و توظيفه 
توظيفا إجرائيا يف قراءة احلدث الراهن بأعني معاصرة ألجل التخلص من االرتكاس 

و الثاين، املشاركة احلضارية و اختاذ  .يف زمان غري الزمان و يف حدث غري احلدث
موقف ما من حيز الوجود الكوين فيما بني حضارات العامل، ألن الفلسفة لغة ترتقي 
بإكساب أفراد الدولة الواحدة وعيا حضاريا، فكريا و تارخييا، بأن مهمتهم تتمثل يف 

ة و البناء  les esprits libresالسمو و االرتقاء إىل مصاف العقول احلرة 
الرافضة منطق التبعية و الوصاية، هذا حىت يصبح فعل التفلسف فعال حضاريا 
حاضرا، أي فعال تارخييا كونيا ممثال بالروح النقدية اليت ينبغي اكتساا، ألن النقد 

هذا ". االسترخاء الفكري"ثورة و الثورة تغيري و التغيري تقدم و عدم رضا بلحظات 
اخلطاب : يسلّط على اخلطابات ااورة و اليت منهاالنقد و التغيري ينبغي أن 

السياسي، الديين، األخالقي، العلمي، االجتماعي و التارخيي و حىت الفين منه، من 
  .أجل استدراك التأخر و الفتور احلاصل على مستوى الفكر و احلضارة

" نظام وجودي"تساءل الفلسفة خطاب احلاضر فهي تساءل "و إذا فحينما   
فعل التعبري عن الرأي امتالكا لعلم أو معرفة أو حقيقة، لن يذهب التساؤل  يرى يف

ما مبادؤه ؟ إىل ماذا يستند : إىل حمتويات آراء اخلطاب، بل يتوجه إىل أساس ممارساته
؟ ما حججه ؟ كيـف يفكّر ؟ كيف يتكلّم ؟ ما مناطق قوته و ضعفه ؟ ما 
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يت يطرحها العقل الفلسفي هي أسئلة إن األسئلة، و احلالة هذه، ال. 158..."ثغراته؟
البدء، العقل، اللغة و القيم، و بالتايل فهي مواطن النبض ملفهوم احلضارة اإلنسانية 
اليت لن تقوم قائمتها إال ا ألا تشكل اللحظات األوىل للوعي التارخيي و البداهات 

  .الواضحة مليكانيزماته

العملية اإلصالحية اليت تقوم  تعترب حلظة تدريس الفلسفة، خصوصا يف إطار  
التربوية و اجلامعية مهمة حتتل من الغرابة مبكان : ا اجلزائر، على مستوى املنظومتني

و خصوصا فيما يتعلق بالدرجة األوىل  159ما جيعلنا نتخوف منها بعض الشيء
: خبصوصية املادة وبدرجة حاجتنا إىل استلهام طرق غرينا من الدول و على رأسها

و على وجه اخلصوص الطريقة . 160، أملانيا و الواليات املتحدة األمريكيةفرنسا
الرائدة يف املغرب األقصى اهلادفة إىل اجلمع بني طابعي الدرس الفلسفي أال و هي 

األمر الذي يسمح للطالب ) تطبيقية(طريقة تقدمي الدرس الفلسفي يف صورة عملية 
صورة مباشرة تسمح له بالتفاعل مع باستثمار جهوده الفكرية و أفكاره النظرية ب

املوضوع على أن يبقى هذا كله يف إطار التكوين و التكون، ال على أساس العلم 
: فالتعليم يعين. باحلقيقة، و بالدرجة األقوى دعوة إىل التكوين بدال من التعليم فقط

ذي يضعه اإلحالة إىل املكتسبات احملصلة معرفيا، و هنا جتدر اإلشارة إىل التمييز ال
                                                        

، السـنة  48، يف جملة فكر و نقـد، العـدد   36احلاضر، ص أمحد اخلالدي، تعليم الفلسفة و سؤال  158
  .2002اخلامسة، أبريل 

و هذا وفقا لتجربة أولية يف التعامل مع الربنامج التعليمي لتالميذ السنة الثانية ثانوي حتديدا للحظـة   159
  .مواجهة، و رؤية يف التعامل للطالب و األستاذ اجلامعيني كلحظة استشراف

الفلسفة، الذاكرة : يف. 135، 131تعليمية النص الفلسفي باللغة األجنبية، ص ص أنظر خدجية هين،   160
حممد غـامل، أمحـد كرومـي،    : ، تنسيق2002أكنوبر  14/15و املؤسسة، وقائع امللتقى بوهران، يومي 

  .منشورات مركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
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على ) امتالك املعرفة(و العلم ) تلقي املعرفة(و التعلم ) نقل املعرفة(سقراط بني التعليم 
أن هذه املفاهيم كلها تلتقي يف االتفاق حول اجلانب الكمي للمعرفة، أي التخزين و 
االكتساب من دون طرح أسئلة طرق التحصيل و إمكانيات صقلها إىل ملكات أكثر 

الذي حييل على ردود الفعل، أي  formation مفهوم التكوين تطورا منها، و بني
 161التغيري، التطوير، املقاومة و اإلرادة و اهليمنة و االندماج: ضرورة إدخال مفاهيم

احملاضرة و التطبيق، اللهم : و احلالة هذه، فال ميكننا الفصل بني حلظتني أساسيتني مها
ة و التفريق املنهجي، ذلك أن كال منهما إال على أساس التمييز و الضرورة األكادميي

ال يؤسس انطالقا من التفكري يف تاريخ الفلسفة و تطور العالقات ما بني املذاهب 
هذا ما يدعو إىل استمرارية حياة الدرس الفلسفي . على اختالف مشارا ةالفلسفي

قابلية ) الفلسفة(من جهته السريوراتية و تنوعه من جهته الصريوراتية، ذلك أن هلا 
تعليمية و أكثر من ذلك إمكانات تكوينية، إذ حتدد بتحديدين أحدمها احلكمة و 

فمن اجلهة األوىل تعترب قدرة التحكم يف حتديد ااالت و املواضيع . ثانيهما العلم
بإخضاعها لرؤية معينة حبسن التدبري و قوة البصرية، و من ناحية ثانية هي العلم و 

لنبع من مصادر خمتلفة باالنطالق من املعلوم إىل اهول يف التعلم واإلفادة و ا
األخالق، التاريخ، السياسة، : الكشف عن غيابات املعرفة املختلفة باختالف حقوهلا

إن املؤسسة التعليمية هاهنا ضرورية مبا هي الفضاء الرمسي الذي ...  .النفس، الوجود
الفلسفة يف (العلم /م املعرفةكما هو ضروري دور من يقد 162تتم فيه هذه العملية

الذي يعترب حلقة من سلسلة طويلة، سلسلة ال ميكنها التخلّص أبدا من ) هذا اال
                                                        

  .، نفسه48، يف جملة فكر و نقد، العدد 65، 55انوي، ص ص عزيز لزرق، الدرس الفلسفي بالث: أنظر 161
باملؤسسة، و لكن هذا ما تتطلبه الضرورة التنظيمية و األكادميية و  ةال نريد هاهنا أن نربط مصري الفلسف 162

و لكن هذا ال يعين أا تبقى  ةإذ شئنا أم كرهنا فقد متأسست الفلسف" املؤسسة"حىت ما تفترضه تقاليد مفهوم
  .ا على هذا الفضاء فقطحكر
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و احلالة هذه، فإن هذا التسلسل جد ملح ألن . ةحلقاا الالزمة حىت تبلغنا الفلسف
 le" الفيلسوف"، و الناقل هاهنا هو  transmissionهناك عملية نقل للمعرفة 

philosophe هو األستاذ ،le professeur  سو املدرl'enseignant 
و إذا فلن ميكن احلديث عن . إذ يكتسب مهمة سامية يف تبليغ رسالة إنسانية جوهرية

تاريخ للمعرفة واملذاهب من دون ناقل، أستاذ أو فيلسوف، أي من دون من ميتهن 
الفالسفة، فكيف تكون لنا ما كنا لنكون فكرة عن الفلسفة لوال وجود "التعليم، فـ

الرغبة و القدرة على التفلسف إذا مل نكن قد حصلنا على ذلك من الفلسفة ذاا، 
بل و بصورة أعمق فقد أصبحت الفلسفة منتوجا  163"أي من الكتب و املدراس

العالقة إذا وثيقة بني ...فكريا يولد من داخل احللقات و الندوات و امللتقيات
" الترسيخ الوجودي للدرس الفلسفي"فلسفة و حىت يتحقق التدريس و ال: مهمتني

ينبغي توظيف املاضي، التقليد و التراث و النظريات توظيفا ينعشها و حيييها مبنحها 
معىن ما من خالل مفاعلتها مع الواقع حىت تصبح مبثابة معادلة كيميائية أو جتربة 

قولبة و القوالب املعرفية اليت من املعارف امل افيزيائية، و حىت نتمكن من التخلص ائي
  .يصعب كسرها و تعريتها وتناوهلا بالنقد

  .الدرس النظري، مركزية األستاذ

اإلحالة إىل املكتسبات احملصلة : كما مت التحديد أعاله فإن مفهوم التعليم هو  
خالل حصة ) الفيلسوف(معرفيا، و هي املهمة املنوطة باألستاذ 

اليت ميكن حتديدها على أساس أا عملية استرجاع و   Conférence"احملاضرة"
استذكار حلقائق سابقة من الناحية التارخيية أو احلرص على التصريح مبا جيول بالفكر 

                                                        
163  Migaliani Jaques, l'enseignement et la lecture des grands textes, 
Paris, Revue N4, Mai-Avril, 1993. 
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من تأمالت آنية، ليست و ليدة الصدفة بل نتيجة لقراءات متمعنة، و إخراجها من 
احملاضرة ذا . وساطة اللغة القوة إىل الفعل، من الفكر إىل الواقع اخلارجي العيين عرب

و لكنها أيضا نوع من فضيلة االعتراف  Témoignageاملعىن حالة من الشهادة 
Confession  الذي هو مفهوم من نفس الفصيلة اللغوية لـConférence  

يف استحضار الفكرة و التصريح ا و لكن : نظرا الشتراكهما يف أكثر من صفة
و احلالة هذه، التعليم هو . ل اآلخر على االقتناع ااألكثر من ذلك يف حماولة مح

محل احلقيقة بالبينة والدليل إىل فكر اآلخر و حماولة جعله يعيش حاضرا خارج ذاته 
من خالل إقحامه عن طريق التعسف و نوع من التغييب، فهل تكون مثل هذه 

  االستراتيجية ناجحة فـي تقدمي الدرس الفلسفي ؟

  عمل فاشل الحمال ينبؤ ) الفيلسوف(ل من قبل األستاذ إن احلضور املسج
من طرف امللقي ما يشاء، و " املفعول به"، إذ يصبح مبثابة )الطالب(عن خيبة املتلقي 

كأنه يريد توجيه وعيه إىل حقائق معينة فتغيب بذلك خمتلف الوظائف الذهنية و 
مثل ). مسرح احملاضرة(ح الفكرية يف إبداع رؤى غري الرؤية املركزية ملن ميتلك املسر

الذي يفحم خصمه  Socrate" سقراط"هذه الطريقة ال ختتلف بكثري عن طريقة 
من أجل تبيني عجزه الفكري و بأن كل شيء إمنا هو حاصل بالذاكرة الحمال و ال 

الذي  Hegelأو هيغل . جمال للمخيال و الفهم و غريمها من امللكات األخرى
يه إضافة إىل التعليق و الشرح الشفاهي هي ما ينطق به، يطلب من طلبته تكرير ما ميل

موجها أصابع السؤال إىل أحدهم أحايني قليلة خالل احلصة، مث مع بداية كل حصة 
  .164جديدة يطلب من أحدهم تكرير ما مت تناوله يف سابقتها

                                                        
164 Voir: K.Rosenkranz, vie de Hegel, traduit par:  B.Bourjois, 
dans: textes pédagogiques de Hegel, Vrin, PP 17, 18. in: D'Hont 
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إن هذه الطريقة اليت خيتارها هيغل لنفسه يف تدريس الفلسفة، إمنا هي طريقة   
، مل تكن متداولة آنذاك أو مقررة رمسيا، إذ كان قد انتهز فرصة غياب خاصة به

و من حيث إنه ال يوجد بعد "...الكتاب الرمسي للفلسفة و تدريسها كمربر رئيسي 
كتاب مدرسي فيجب أن تبقى للمدرس احلرية يف أن يقيم نظاما و تسلسال يف هذا 

لوكا من طرف األستاذ مبا فيصبح الدرس الفلسفي مم 165."اال حسب وجهة نظره
هو املالك األول للشروط املعرفية الضرورية لنجاحه، و ألن هيغل كان حريصا على 
صناعة تالميذ فالسفة، يفكرون تأمليا وجدليا فقد كان ميركز أناه بصورة دائمة و 
يوجه النقاش على الدوام حىت ال خيرج من اإلطار و الوجهة اللذين رمسهما له و 

و ذا فقد كان يلعب دورا رئيسيا باعتباره لنفسه وسيط التراث الفلسفي  لتالميذه،
، فقد كان يقول دائما بأنه ال جمال لإلبداع أو األصالة الفكرية )املتلقي(و الطالب 

) اجليمناز أو حىت اجلامعة(قبل االمتالء التام، بل ال ميكن أبدا القول بأن هذا الوسط 
نا جيعل هيغل من األستاذ و سيطا، بني املعرفة و من ه. هو الوسط املناسب له

والطالب، و رسوال ال ينبغي أن يفلت زمام العلم من يده، بل ينبغي عليه أن حيكم 
امتالك ) احلفظ، التخزين، التعلم(توجيه األجواء قصد التوجه إىل الغاية املنشودة 

  .اشاحلقيقة، مث بعدها يوجد جمال آخر لتعلم النقد و التجاوز و النق

                                                                                                                                     
Jaques, Hegel (textes et débats), librairie générale de France, Paris, 
P 100. 

. 84-71املدرس باجليمناز، ص ص -حممد زرين، هيغل الفيلسوف: ، يف7، فقرة 1812هيغل، تقرير  165
 .، نفسه48فكر و نقد، العدد : جملة
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، و عموما هي 166هذه الطريقة مصرية ال حمال و مشرقية يف أقصى تقديراا  
طريقة كالسيكية يف تدريس الفلسفة، تنبين على فهم الفلسفة من باب امتالك 

إن هذه الطريقة . قبل أي عمل آخر) ختزينه و حفظه(احلقيقة و التحكم يف تارخيها 
ن األكيد أم لن يتمكنوا سوى من يف الدرس النظري تكون متمدرسني جيدين و لك

يف رؤوسهم من دون اكتساب استراتيجيات املساءلة " األستاذ النموذج"غرس أفكار 
الفلسفية و التساؤل، ألا طريقة تعلّم و تقبل املعلومات واستقباهلا، ال النظر إليها 

ف غاية خمالفة و إذا فاملسألة يف الفلسفة تستهد. بالعني الالئمة، عني القراءة النقدية
متاما حىت و إن كانت متعلقة بالعودة إىل نصوص فلسفية سابقة خصوصا منها ما 

فاهلدف اكتساب طرق قراءة هذا التاريخ و ليس طرق حفظ . ةيتعلّق بتاريخ الفلسف
العقل "ألن املهمة تتعلّق بتكوين " الدين"هذا التاريخ كما يسعى إىل ذلك رجال 

مأل الرأس باملضمون املتني و : هدف اجليمناز و التعليم"ـف" الفكر احلر"و" النقدي
طرد كسل الفكر من أجل التخلّص من العرضية و االعتباطية و خصوصية 

يلغي الدرس الفلسفي حبسب هذا املقول كل املعيشات و اخلصوصيات . 167"الرأي
حىت اليت ميكن للذات املتلقية أن تتلقاها، جيب لكل طالب أن يتخلّص من مكتسباته 

فينومينولوجيا "يرقى إىل املغزى املراد الوصول إليه ألنه واحد، حسبما يرى هيغل يف 
و ال خيتلف حوله اثنني و  La phénoménologie de l'esprit" الروح

                                                        
الذي يصف طريقة تلقني الدرس و حتفيظـه مـن قبـل    " عبد الرمحن بدوي"هذا باعتراف من املفكر  166

األساتذة و املعلمني للطلبة والتالميذ و هو ما ال يستبعد أن يكون أحد أجناس التدريس املتبع من قبل أساتذة 
الرمحن بدوي، فلسفة الـدين و  أنظر عبد . الالهوت و اخلطابة و املنطق لفالسفة القرن الثامن عشر بأملانيا

 . 116-111، ص ص 1980، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، 1التربية عند كانط، ط
 .82حممد زرنني، املرجع نفسه، ص   167
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املعرفة عنده موضوعية كل املوضوعية و االختالف ينتهي لديه إىل التوحد بني الذات 
  . ل الفهم لديهو املوضوع، توحدا مطلقا و هذا هو جما

مدرس و متمدرس مرفوضة متاما، فاشلة : على هذا األساس فإن ثنائية  
. بنجاح املدرس يف حشو رؤوس طلبته مبعلوماته الغنية الوفرية و معارفه الثرية  الغزيرة

حقيق أن مهمة الدرس النظري تعريف الطالب باملادة و مفاهيمها و إطالعه عليها و 
أجرأة مفاهيمية هو فاشل خصوصا حينما يعترب املتلقي  لكن هذا العمل من دون

إن األساس يف هذه احلالة هو فعل . كغريه من أشياء القاعة املبسوطة هنا و هناك
املشاركة يف بناء احملاضرة، و ليس مما يضمن هذا النجاح سوى التأكيد على دور 

ن هذا ال يعين الطالب يف التحضري للمحاضرة قدما بقدم إىل جانب األستاذ، و لك
أبدا بأن احملاضرة متنح آليات القراءة و التعامل مع النص و إمنا هو جمرد رؤية آلثار 
الفيلسوف أو تأسيسا لنظرية ما، أي أنه اال الذي يسمح فيه بتوظيف اآلليات 

  ).خارج احملاضرة نفسها(املنهجية املكتسبة من اخلارج 

، تناول جمموعة من التساؤالت إن أفضل ما ميكن حتقيقه، و احلالة هذه  
بالنسبة للمحاضرة، يقوم الطالب بعدها ببلورة قراءات أولية قبل أن تنعقد احملاضرة و 
بإجناز فقرات مبدئية فيما قرأ له، و من مثة و يف احلصة الالحقة تقدم جمموعة 

لبة القراءات، و تتم املشاركة يف مضموا و النقاش حوهلا مبنح العدد املمكن من الط
مث بعد ذلك اخلروج بأهم العناصر اليت جيب توسيعها بعد اية . فرصة تقدمي  قراءام

احلصة بالبحث أيضا و التوسيع، حىت يبقى الطالب دائما مرتبطا باملادة و بطريقة 
البحث و يتعود على قراءة النص ما أمكنه ذلك باحثا عن غايته فيه، ال قارئا من غري 

  .  قراءة
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  .طبيقي، املختلف و الالمركزيالدرس الت

البد إذا من إحداث حركة ضرورية من مفهوم احملاضرة إىل مفهوم التحاضر   
Co-presence . يعين، هذا األخري، االشتراك يف احلضور و تسجيل الوجود من

دون إلغاء لآلخر، أي وجود لألنا و اآلخر مع االعتراف باالختالف املوجود فيما 
لتزاحم حول زخم املعرفة املطروحة للنقاش من دون أية سلبية، بل إنه عملية ا. بينهما

إنه يتأسس على اإلجياب و اإلثبات واالعتراف، و لكن هذه املرة ليس االعتراف 
الذي يعين اإلقرار و سرد املاضي، بل هو االعتراف برأي الطرف اآلخر، ال على 

و إن كان يعين الطرف اآلخر حىت . أساس أنه يتناقض و إمنا على أساس أنه يبين
، و لكن، و برؤية تفاؤلية، فإن الطرف األسوأ هذا يزيح الغبار   Autruiاألسوأ 

  .عما كانت رؤيته متعذرة و هلذا فموقفه إثبايت و ليس موقفا ناف

بناء على هذا، يتأسس رفض مفهومي التعليم و التعلم ليحلّ بدال منهما   
يتكون من تلقاء ذاته، بطبيعة احلال بعدما  فالطالب". التكون"و " التكوين"مفهوم 

فيكون طريقة خاصة به يف القراءة و ...يالحظ، يسأل، يتساءل، يقارن و يبحث
آلليات و مهما بلغت فيها مهارة األستاذ فإنه لن |ألن هذه ا...الفهم و الكتابة

قق و إن حت. يتمكن من إكساا لطلبته، أو على األقل من منحهم مبادئها األولية
ذلك فالشك أنه الفشل الذريع، ألنه لو حصل فلن يتكون مبدعون و إمنا ستكون 

ال ختضعوا " Des copies et des simulacresنسخ و سيموالكرات 
هذا التكوين الذي غالبا ما جيعل من . !الشابات كذلك للتكوين الذي توفره ثانوياتنا
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 168".للمعرفة، نسخا من أساتذماملراهقني، الذين كلهم ذكاء و محاسة، املتعطشني 
. لعل أول من دعا إىل مثل هذه الطريقة يف العمل هم معلموا احلكمة، السفسطائيون

أستاذ لة مفهوم املعلم، معلم احلكمة ولقد أخذ مفهوم السفسطائي داللة إجرائية، دال
التدليل للربهنة على صحة أطروحات معينة والبالغة، فكل منهما يعمل و جيهد 

يف القرن اخلامس قبل  Sophisteا، و هو ما نفهمه من كلمة سفسطائي عليه
املوكل إليه رسالة نبيلة يسعى لتبليغها و نشرها، هي  Sageامليالد، أو احلكيم 

على أن النطاق الذي يصدق فيه هذا املفهوم هو . La vérité" احلقيقة"رسالة 
يف قسم (ناء الدرس التطبيقي نطاق العمل والتطبيق، و قياسا على هذا جيدر بنا و أث

القدحي، و إمنا باملعىن النبيل أن نكون سفسطائيني بامتياز، ال باملعىن ) الفلسفة
السائد يف املرحلة املشار إليها أعاله، غري أنه  و ابتداء من اية القرن نفسه استخدم و

اكتسى طابع  تأسيس احلقيقةا قدحيا فبدال من بناء املعرفة وطابع هذا املفهوم استخدام
هذا ما نشره أفالطون يف عقول من كانوا . و الترهات" الكاذبة-احلكمة"و " الشعوذة"

  .حول خمتلف اإلشكاالت الفلسفية) و مع سقراط بالتايل(جلدال معه يتعاطون ا

رغم هذه اللصيقة اليت طاملا الزمت الفلسفة السفسطائية إال أن هذه األخرية   
" التنوير"و هلذا ينبغي على الطالب وفقا خلطاب . يازهي الفلسفة التنويرية بامت

Aüfklarung حرا و مفكرا، حرية خاصة : أن يكون حرا، أي أن يكون مفكرا
و فكرا خاصا مبوجب القدرة على استخدام العقل الفردي يف مجلة القضايا الفكرية 

ألا قيم غري ...املواطنة، األخالق، احلق، الواجب: اليت تتم مناقشتها من قبل الفلسفة
و هلذا فهذه فرصة مثينة ال . مسموح مناقشتها، خارج قسم الفلسفة، بطريقة معينة

                                                        
و نكاد جنزم بأنه ينتقد بصورة مباشرة بيداغوجيا " احليمناز"ينتقد نيتشه هاهنا ثانويات أملانيا املدعوة بـ 168

  .طويةهيغل السل
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تعوض ، إا اللحظة املناسبة أكثر حىت يتجلى له الفهم و النقد يف آن معا، ال الطاعة 
التنوير خروج اإلنسان من القصور الذي : "و التقبل، و هذا مبوجب شعار األنوار

كما ال ينبغي السماح لألستاذ أن ينوب عن الطالب يف تبين   169"ذاته يرجع إليه هو
  .قناعات أيا كانت، و لكن فقط يكون دوره تنوير الطريق و التوجيه واإليضاح

و الدعوة إىل اخلروج من الكسل  الروح الفردية املمزوجة بالفهم التنويري  
جل حضوره يف هذه هي خصوصيات الطالب الذي ينبغي أن يس. القصور الفكريو

الدرس التطبيقي، حىت تكون العالقة أفقية، من تنشيط الطالب نفسه ال األستاذ يف 
فإن سبق ورأينا حضورا نوعيا لألستاذ يف احملاضرة فالبد من أن . الدرس التطبيقي

يكون حضوره هاهنا حضورا مكافئا حلضور الطالب، بل البد من أن تغدو احلصة 
ألون و جييبون ويناقشون، و ال بأس من أن يطرح األستاذ يس: التطبيقية ملكا للطلبة

وجهات نظر و آراء حول املوضوع تكون هي األخرى قابلة للمناقشة، و احلال أنه 
ال ينبغي تلقي األفكار لغاية اإلميان ا و إن ما ينبغي هو مالقاا، قبل أن تصل إلينا، 

من  La tragiqueالتراجيدي و هاهنا نستلهم مفهوم . حىت جنادهلا و خنتلف معها
يبحث " Michel Haarكما قدمه ميشال هار  Nietzscheفلسفة نيتشه 

الشاعر، الراقص، الغريزي، و ليس : اإلنسان الديونيزوسي عن الوصول إىل منطه
هذا حىت تنمحي املركزية األنوية و يغدو اخلطاب التطبيقي  170"املمثل الواعي بذاته

يساعدنا . ، ال خطاب عنف و وحدة و مركزيةخطاب تسامح واختالف و تعدد
                                                        

فكـر  : ، جملة149-143إمساعيل مصدق ، ص ص : إميانويل كاتط، ما هو التنوير؟ ترمجه عن األملانية 169
  .، املغرب1997، ديسمرب ،  4ونقد، السنة األوىل، العدد

170  Haar, Michel, Nietzsche et la métaphysique, Gallimard, Paris, 
1993, P225. et pour en savoir plus: Voir: Nietzsche, F, La naissance 
de tragédie. 
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: هاهنا توظيف مفهوم التراجيدي ألنه يعمل على توظيف التطهري ال باملعىن األرسطي
التنقية و اخلالص و التجرد، و إمنا بتوظيف عطاءات اآلخر و السعي إىل فهمها بدء 

) الطلبة(دة إن املعيش الفردي هو الذي يسمح لذوات متعد. من جتربة املعيش الفردي
من قراءة الفكرة املركزية عرب رؤى متعددة وإخراجها من مركزيتها، فاألساس ليس 

هذا ما يسمح . الفكرة ذاا و إمنا ما وراء الفكرة، ما حتيل إليه وتلمح له خببث
أو " فلسفة األستاذ: "بضرورة اخلروج عما يسمى يف العديد من األعمال بـ

ستعارتان لنفس الفكرة حيتل فيها األستاذ مركز العمل ألما ا" أستاذ الفلسفة"بـ
والتفكري على ركح املسرح موجها أحداثه فيما يشبه دوالب املاء الذي يقوم حبركة 

يكتسب "...وفقا هلذا . دائرية ترجع أصوهلا إىل مركزية النقطة احملورية يف الدوران
غامضة و عندئذ ميكن أن  بدت) طاملا(النص معقولية، و تتضح تدرجييا العناصر اليت 

خيضع النص ملساءلة نقدية من طرف القارئ ليفتح لنفسه فضاء آخر به يتجدد فهمه، 
و هذا الفهم ال يلزم القارئ بتبين موقف الفيلسوف، إن الغرض من تقدمي النصوص 
هو اطالع الطالب على مناذج التفكري املختلفة يف مواضيع منا و على دعوته إىل 

أيضا و ما يستفاد من هذا هو أن الفيلسوف احلق ال ميلي علينا ما جيب التفكري هو 
البد من التخلص  171"التفكري فيه بل يرشدنا إىل الطرق املختلفة و املمكنة للتفكري

من طابع األستاذية و التفتح على حلظة التفلسف، التعددي، بامتياز ألن الطالب 
ضا، و بإمكانه أن يذهب بعيدا أيضا بإمكانه توظيف قراءاته و رؤاه وأفكاره هو أي

هكذا حىت نتمكن ...عن جمرد تكرير ما ينقش يف الكتب و ما يطرق على املسامع
، "التدجني"أو " الترويض"فعال من اخلروج عن مهام مدرسة أو جامعة كل مهامها 

  .باختصار مدرسة إفالس العقل احلر

                                                        
171 Mugliani, Jaques, ibid. 
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  .استحالة التوفيق، سبل التنسيق

كأننا بصدد رؤية فهوم األستاذ باملعىن النظري ، ولقد كرس أفالطون م  
الوهم د أنفسنا نواجه ثنائية احلقيقة والكهف من جديد على مستوى البيداغوجيا لنج

ذي يقول احلقيقة، هو رجل النظر والتدبري ممثلة بأطرافها، فالرجل النظري هو ال
الكذب و واربة وهو رجل امل) السفسطائي(ق التطبيوالعمق العقلي، أما رجل العمل و

اإلقناع الزائف و احلقيقة الومهية، و عليه بالتايل اخلضوع للدرس النظري يف مقاييسه 
بل ينبغي تدخل عدة عقول ) أفالطون(على هذا ال جيب اإلنصات له لوحده . املختلفة

حىت نتمكن من التصدي هلذه احلقيقة الباطلة حبثا عما هو أفضل منها، ال ينبغي إذا أن 
على أن واحدمها أهم من اآلخر، ومنا كل منهما يكتسي أمهيته، ى ألحد من الطرفني نتصد
التنسيق بينهما ال الدعوة إىل التوفيق ضرورة التوجه حنو تكاملهما و: لهما ميكن قوبل و

  :التطبيق كما يليد هذا التنسيق ما بني احملاضرة وفيما بينهما ليعتم

اح موضوعات البحث و الطالب أيضا، أي أن اإلميان مببدأ حرية األستاذ يف اقتر .1
األستاذ يقترح و للطالب حرية القبول أو الرفض على أن يتحمل مسؤوليته 

 .الفردية بعد ذلك

إمنا تنبغي معاملته مبا خيضع لطريقة معينة يف التوجيه، وأن الطالب ليس متمدرسا،  .2
قيق هو باحث مستقبلي، مشروع باحث، جيدر به عدم ادخار أي جهد يف حت

 .جناح الدرس نظريا كان أم تطبيقيا

الطالب ال يبحث يف ذاكرته و ال يعتمد عليها بقدرما يوظّف حمتواها مستعينا  .3
 ...التحليل، النقد، التأويل: بوظائف ذهنية أخرى كـ
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ليس مطالبا بتحصيل املعرفة كميا بقدرما هو مطالب ) الطالب(و بالتايل فهو  .4
نص، فكرة، (امل مع املوضوع الفلسفي باكتساب مهارات فنية يف التع

 ...).نظرية

ما ميكن حتققه إذا، و على هذا األساس، ذلك التكامل و االنسجام     
احملاضرة و : بني دائرتني أساسيتني خمتلفتني زمانا، و هذا أكيد، و قد ختتلفان مكانا

مطبقا يف الوقت التطبيق، على أن سبيال يحبذُ حتققه هو أن األستاذ املنظّر يكون 
نفسه ألنه أدرى مبا يقدمه من معارف فلسفية و أفكار و مذاهب و حىت توجهات، 
و بطريقة العمل املعهودة لديه، على أنه ال ضري من أن يتعدد أساتذة املقياس بني 

يأيت . منظر و مطبق شرط التنسيق فيما بينهما و االتفاق على املبادئ املذكورة أعاله
انشغاالم، بائن ما بني اهتمامات األساتذة واحلال مع العلم باالختالف الهذا بطبيعة 

غري أنه ينبغي هلذا االختالف أن يؤول لصاحل الدرس و إثرائه ال الدعاء عدم التمكن 
  .من اإلفادة منه

ال ميكن التوفيق، بأي حال من األحوال، بني احملاضرة و التطبيق، ألن كل   
جهة أخرى ال وجود لتعارض فيما بينهما، إذ تظهر احلاجة  توفيق تلفيق، و ألنه من

إىل التوفيق بظهور املتعارض من املواقف، و هاهنا، حنن لسنا بصدد التفكري جدليا يف 
واقع الدرس الفلسفي و إمنا بصدد البحث عن خمرج و منفذ من مشكلة أجرأة كل منهما 

نسجام ال يعين أبدا ضرورة االلتزام ، على أن التنسيق و التكامل و اال)الدرس والتطبيق(
احلريف والدقيق خبالصات الدرس بل ينبغي أن تكون األفكار اليت متّ االنتهاء إليها كبنية 
طيعة حىت ختدم مسار البحث و يتالءم الفكر معها و حىت ال نتوصل إىل أحكام قسرية 
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و الرؤية التجزيئية وتعسفية يف األخري، بل حىت نتمكن من جتاوز االختزال، الظرفية 
  172.القاصرة، و اليت ليست من خصوصيات الفكر الفلسفي

إن ما يثري هذا االقتراح كلية هو ضرورة االشتغال على املفاهيم ال على   
وحده املفهوم، و االشتغال عليه، . الفراغات اإليديولوجية و األفكار االستيهامية

) حماضرة و تطبيق(الفلسفي  يضمن لنا استمرارية البحث الفلسفي و جناح الدرس
 مفمفهو. ألن التنسيق بينهما يفتح املفهوم على خمتلف حيثياته و إمكانات تطبيقه

مثال حيتمل حتديدا معينا من طرف من قدمه للفلسفة  Cogito" كوجيتو"الـ
غري أنه يكتسب دفعا لتأسيس رؤية فينومينولوجية ) Descartesأقصد ديكارت(

، و كما يرى أيضا Ricœurخالقية مع بول ريكور و أHusserl مع هوسرل 
لدى الفارايب حىت و إن كان ينتمي حاليا إىل " العقل الفعال"علي حرب فإن مفهوم 

املنتوج التراثي، غري أنه بإمكاننا عرب القراءات املتعددة توظيفه و فهمه من جديد 
  بصورة خمتلفة 

وم تؤدي العديد من الوظائف فه، فقراءة امل173"عقل فعال"ألننا أصال حباجة إىل 
  :حتقق العديد من األهداف اإلجرائية و على رأسهاو

 .االطالع على تاريخ الفلسفة .1

 .التمكن من التحكم يف قراءة النص .2

 .اكتساب القدرة على توظيف املفاهيم .3

                                                        
رؤية (مصطفى حمسن، اخلطاب اإلصالحي التربوي، بني أسئلة األزمة و حتديات التحول احلضاري : أنظر 172

 .94، املغرب، ص 1999، 1، املركز الثقايف العريب، ط)سوسيولوجية نقدية
، ص ص 1998، 1العالقة، حنو منطق حتويلي، املركز الثقـايف العـريب، ط  أنظر علي حرب، املاهية و  173

240،241. 
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لغة التعليق، الشرح، التحليل، (اكتساب القدرة على القراءة بلغات متعددة  .4
 ).النقد، التأويل

 .حكم يف القراءة النقديةالت .5

 .التحكم يف الكتابة و تأسيس طريقة خاصة يف الكتابة الفلسفية .6

و ذا فلن جند أنفسنا نكرر النصوص املقروءة بقدرما نكون مؤهلني   
لتوظيف جتاربنا احلضارية، الوجودية، الزمانية و املعيشية و مالءمتها مع إشكاليات 

من هنا يتبني لنا . و عطائه، بلغة فينومينولوجيةعصرنا، نكون مؤهلني لتأسيس املعىن 
  .من بعيد" الفكر احلر"أفق 

  .الفكر احلر، مغامرة املفهوم

  "الفكر احلر"L'esprit libre  نيتشه :مفهوم لـNietzsche يقصد ،
من ورائه على األرجح العقل الذي ميتلك اجلرأة و الشجاعة يف بلوغ مقصده، يف 

مل يرها فعليه بأن حتصيلها، وحىت وإن كانت أمام نظره و يد مطالبه و يعمل علىحتد
و لكن ما هي فريسته  174يطيل النظر حوله، أن يتأمل كل ما حوله ليمسك بفريسته

معها عرب د وحدة فلسفية يتم التعامل ا واملفهوم إذن ليس جمر. هو فريسته املفهوم؟ 
حميط من القراءات، املفهوم  خمتلف النصوص الفلسفية حتمله كثافات عديدة و إمنا هو

قراءة للحدث تصبح هي ذاا حدث، بقدرما تفتح جماال ممكنا أو تتيح تطورا "
يتفاعل معه، أن يسكن املفهوم أن يتعامل باملفهوم و 176جيدر إذا باملفكر. 175"ممكنا

                                                        
عرب التجربة واإلفادة " هكذا تكلم زرادشت"نستلهم هذه الروح من التحوالت اليت مير ا زرادشت يف  174

 . من الغري
 .37،38علي حرب، نفسه، ص ص  175
 .هذه الصفة مننحها لكل من أستاذ و الطالب 176
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هذا . ، ألا تصورات و متثالت"مفاهيم الفلسفة"يسكنه هو أيضا، هوس املفاهيم، ألن و
خنلّصها من الطابع الذي جيعل منها جمرد سرد ألحداث ومواقف و ألنه أيضا، حىت حىت 

تبتغي سربها و ترجو فتح غورها، ذلك " فلسفية-جيو"املفهوم مبا هو حميط، ميلك جغرافية 
هذه . 177"ال وجود ملفهوم بسيط، كل مفهوم ميلك مكونات و يكون حمددا ا"أنه 

جماورة و مكملة ال يتجلّى إال من خالهلا و ا، و لذا املكونات اليت حتدده يف مفاهيم 
نص أو موضوع حبث ينبغي االنطالق فيه من املفهوم املبدئي، على أنه ميثل : فدراسة أي

نقطة مبدئية نسبيا ال مطلقا، مبا أن البدء ليس ببديهية فلسفية، و مقارنته بكل ما ميكن أن 
شبكة معقدة من املفاهيم حتتاج إىل فك  فالنص. تكون له به عالقة من بعيد أو قريب

مفهوم عقدها، وجتلية باطنه، و تفكيك ميتافيزيقاه، و ال يتأتى ذلك إال بالدراسة املمتازة لل
مذهب آلخر، و من فيلسوف آلخر،  سرب غوره و كشف حتوالته عرب التاريخ منو
و إمنا لغاية  ق و أكمل،مقاربة مضامني هذه التحوالت، ال البحث عن أيها أصلح و أحو

) أي املفهوم(هذا ما جيعل منه . إجرائية هي غاية استثماره لتحليل احلاضروظيفية و
صريورة تتغري ال تتوقف، صريورة تقع على هامشها مفاهيم أخرى تصادفها يف طريقها، 
فتجلبها معها يف السياق، ألن املفهوم من الفهم الذي إذا ما متثل صورة ما أو فكرة ما فلن 

ل بوجودها الفكري و لن يتم تفكريها عرب وجودها املستقل بل من حيث إا تشارك تستق
  .يف بناء هذا املوقف أو ذاك، هذه الصورة أوتلك

بناء على هذا و بدال من االنشغال مبسألة التوفيق بني احملاضرة و التطبيق،  أو   
يفترض  الفارغة من املعىن،حىت بتمثيل احملاضرة يف شبكة من األيقونات املربوطة باألسهم 

بنا االشتغال على املفهوم و سريته، و الذي ميكن من أجل كشف حقيقة النص، 
  :اعتمادا على ما يلي

                                                        
، 1مطاع صفدي و فريق اإلمناء القومي، ط: وز و فليكس غتاري، املركز الثقايف العريب، ترمجةجيل دول 177

 .39، ص 1997لبنان، 
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حتديد املفهوم، أي تسميته و تقدمي تعريفاته املختلفة، لدى خمتلف  .1
 .الفلسفات، اليت ميكن أن تشري إىل مضامني تثري البحث

يكون العمل يف مستوى مقاربة املفهوم مع حتديد جغرافية املفهوم، و هنا  .2
مفاهيم أخرى تكون موجودة يف النص املدروس تتعايش معه، ال يستقل 
عنها، بطبيعة احلال، و ال يقوم من دوا و بالتايل إمكانية إدخاله يف مقاربة 

 .حىت مع خمتلف املفاهيم املتعلقة به و هو ما ميهد للخطوة الالحقة

 .ره، أي مقاربته نقديا و بالتايل جرحه و تعديلهتطويع املفهوم و تطوي .3

و أخريا، منحه التسمية اليت يستحقها، أي اجتراح املفهوم و منحه احلمولة  .4
 .اليت يكون أهال هلا

: هذا العمل، املخربي، ليس جبديد، فهو يقارب ما يسمى بالعمل  
، الذي يتمتع باحلس التارخيي، La tâche généalogiqueاجلينيالوجي 

لنقدي و اللغوي، و على األرجح أن هذه املستويات الثالثة إذا ما اجتمعت فإا ال ا
و على هذا ) املفاهيم(تسمح بوجود فراغات أو شروخ على مستوى الفكر و جتلياته 

فإنه من الالزم التوجه إىل الشكل و إمنا إىل املضمون والعمق الفكري و هو األمر 
عات مضاعفة من اجلرأة الفكرية و الشجاعة الذي لن يتحقق إال مع اكتساب جر

الفلسفية، ألننا، و لألسف، الزلنا خنشى التعامل املفهوم و ابه، و لكن إىل مىت ؟ 
ينبغي أن تتحقق حلظة التأمل الفلسفي اجلريء لعقد صفقة مرحبة مع املفهوم ألنه 

صناعته  وحده فيه اخلالص، فاملفهوم هو أساس الفكر و بنيته و دعامته، على أن
قواعد تكوين "ليست بالسهلة، إذ هي حصيلة جهد فكري دؤوب متواصل، فليست 

املفاهيم مهما بلغت من عمومية و مشول وليدة عمليات قام ا األفراد، مث أودعت 
التاريخ و ترسبت يف مسك العادات اجلماعية، ليست تلك اخلطاطة أو التوسيمة 
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األحكام ونه برزت مفاهيم، عرب األوهام وضالعارية لعمل كله غموض و إام، يف غ
إلزامات قل قبل املفاهيمي عن انتظامات ويكشف احل. املسبقة و األخطاء و التقاليد

وبسيل من األفكار واملعتقدات  خطابية مسحت بإمكان عدد متباين من املفاهيم،
العقل  حىت يكونو 178"التمثالت اليت ننساق حنوها طوعا، كلما أردنا التأريخ لألفكارو

 desخلق مفاهيمه، مفاهيم ما بعد املوت را فاألجدر به تسمية املستقبل وبالفعل ح

concepts posthumes   ..."ن ليست أبدية والفليست تارخيية، وإمنا لسفة تكو
مفاهبم الراهنية و يف غري حاضرها، فاملقابلة اليت تتحقق من خالهلا الفلسفة هي تلك 

يف إطار ما ليس يف ليس يف زمانه مع وقتنا الراهن، ومبا حلاضر، واملرتبطة بالالحاضر مع ا
  179"األبدية جمتمعتنيية وزمانه، هناك حقائق أكثر دميومة من احلقائق التارخي

  :اإلحاالت واهلوامش
، هاهنا، تلك الطريقة اليت يتفق عليها األستاذ و طلبته ليتم العمل ا على مدار السنة "جا"نسمي  1

 .بغض النظر عن املستوى اجلامعي يف مرحلة التدرجاجلامعية 
أقصد حبث الطلبة و انشغاهلم باجلانب الرباغمايت من الدرس و هو النقطة ال باكتساب املهارات و طرائق  1

  .التحصيل و الفهم وتطويرها
اخلامسة، ، السنة 48، يف جملة فكر و نقد، العدد 36أمحد اخلالدي، تعليم الفلسفة و سؤال احلاضر، ص  1

  .2002أبريل 
و هذا وفقا لتجربة أولية يف التعامل مع الربنامج التعليمي لتالميذ السنة الثانية ثانوي حتديدا للحظة  1

  .مواجهة، و رؤية يف للطالب و األستاذ اجلامعيني كلحظة استشراف

                                                        
، الدار البيضاء، املغرب، 1سامل يفوت، املركز الثقايف العريب، ط: ميشال فوكو، حفريات املعرفة، ترمجة 178

 .61، ص 1986
179  Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, ed P.U.F,  Paris, 
1973, P122. 
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لفلسفة، الذاكرة ا: يف. 135، 311أنظر خدجية هين، تعليمية النص الفلسفي باللغة األجنبية، ص ص   1
حممد غامل، أمحد كرومي، : ، تنسيق2002أكنوبر  14/15املؤسسة، وقائع امللتقى بوهران، يومي و

  .منشورات مركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
  .، نفسه48، يف جملة فكر و نقد، العدد 65، 55عزيز لزرق، الدرس الفلسفي بالثانوي، ص ص : أنظر 1
لضرورة التنظيمية و األكادميية نريد هاهنا أن نربط مصري الفلسفة باملؤسسة، و لكن هذا ما تتطلبه اال  1
إذ شئنا أم كرهنا فقد متأسست الفلسفة و لكن هذا ال يعين أا " املؤسسة"حىت ما تفترضه تقاليد مفهومو

  .تبقى حكرا على هذا الفضاء فقط
1 Migaliani Jaques, l'enseignement et la lecture des grands textes,  
1 Avril, 1993.-Paris, Revue N4, Mai Voir: K.Rosenkranz, vie de 

Hegel, traduit par:  B.Bourjois, dans: textes pédagogiques de Hegel, 
Vrin, PP 17, 18. in: D'Hont Jaques, Hegel (textes et débats), 

librairie générale de France, Paris, P 100. 
. 84-71املدرس باجليمناز، ص ص -حممد زرين، هيغل الفيلسوف: ، يف7، فقرة 1812هيغل، تقرير  1

 .، نفسه48فكر و نقد، العدد : جملة
ساتذة لدرس و حتفيظه من قبل األالذي يصف طريقة تلقني ا" عبد الرمحن بدوي"هذا باعتراف من املفكر  1
أنظر عبد الرمحن بدوي، فلسفة الدين و التربية . املعلمني للطلبة والتالميذ و هو ما ال يستبعد عشر بأملانياو

 . 116-111، ص ص 1980، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، 1عند كانط، ط
 .82حممد زرنني، املرجع نفسه، ص   1
  قبل أساتذة الالهوت و اخلطابة و املنطق لفالسفة القرن الثامنأن يكون أحد أجناس التدريس املتبع من  

العربية للدراسات ، املؤسسة 1أنظر عبد الرمحن بدوي، فلسفة الدين و التربية عند كانط، ط. عشر بأملانيا
 . 116-111، ص ص 1980النشر، بريوت، و
 .82حممد زرنني، املرجع نفسه، ص   1
و نكاد جنزم بأنه ينتقد بصورة مباشرة بيداغوجيا " احليمناز"أملانيا املدعوة بـينتقد نيتشه هاهنا ثانويات  1

  .هيغل السلطوية
فكر : ، جملة149-143صدق ، ص ص إمساعيل م: إميانويل كاتط، ما هو التنوير؟ ترمجه عن األملانية 1
  .، املغرب1997، ديسمرب ،  4نقد، السنة األوىل، العددو
1 che et la métaphysique, Gallimard, Paris, 1993, Haar, Michel, Nietzs 

P225. et pour en savoir plus: Voir: Nietzsche, F, La naissance de 
tragédie  
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1 Mugliani, Jaques, ibid.  
رؤية (مصطفى حمسن، اخلطاب اإلصالحي التربوي، بني أسئلة األزمة و حتديات التحول احلضاري : أنظر 1

 .94، املغرب، ص 1999، 1، املركز الثقايف العريب، ط)يةسوسيولوجية نقد
، ص ص 1998، 1أنظر علي حرب، املاهية و العالقة، حنو منطق حتويلي، املركز الثقايف العريب، ط 1

240،241.  
عرب التجربة و اإلفادة " هكذا تكلم زرادشت"نستلهم هذه الروح من التحوالت اليت مير ا زرادشت يف  1

 . من الغري
 .37،38علي حرب، نفسه، ص ص  1
 .هذه الصفة مننحها لكل من أستاذ و الطالب 1
، 1مطاع صفدي و فريق اإلمناء القومي، ط: جيل دولوز و فليكس غتاري، املركز الثقايف العريب، ترمجة 1

 .39، ص 1997لبنان، 
، الدار البيضاء، املغرب، 1سامل يفوت، املركز الثقايف العريب، ط: ميشال فوكو، حفريات املعرفة، ترمجة 1

 .61، ص 1986
1 Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, ed P.U.F,  Paris, 1973,  

P122. 
 

***  
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  التربية اإلسالمية وانعكاساا على التوافق الشخصي"

  "لدى عينة من تالميذ املرحلة املتوسطة  

  )والذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنيةدراسة مقارنة بني التالميذ الذين التحقوا (

 -------  
  الدكتور الطعبلي حممد الطاهر، وقوارح حممد : الدكتور

  اجلزائـر –األغواط  - جامعة عمار ثليجي  

 ----------  

 :ملخص

إن للتربية اإلسالمية دورا هاما يف حياة الفرد بصفة عامة واملراهق بصفة خاصة، حبيث 
وجوده يف احلياة ودوره األساسي فيها، كما تعمل على تفسري كل ما تساعده على معرفة سبب 

حييط به وحتدد له الطرق واألساليب اليت يعتمدها يف مواجهة األزمات وكيفية التعامل والتكيف 
معها، هلذا جند إمجاع كبري لدى العديد من علماء النفس على أن أمسى أنواع التربية وأكثرها نفعا 

النسبة للفرد واإلنسانية مجعاء، هي التربية الدينية اإلسالمية اليت تعمل على وعطاءا وانتشارا ب
 .حتقيق مطالب احلياة وضروراا

   :موضوع الدراسة

تعترب التربية اإلسالمية عملية شاملة ومتكاملة، دف إىل رعاية اإلنسان   
وتكوين شخصيته منذ مراحل نشأته األوىل، حيث تعمل على غرس العقيدة 

حيحة واألخالق احلميدة واآلداب السامية، وألن أهم مرحلة من مراحل النمو يف حياة الص
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الفرد هي مرحلة املراهقة، فقد أولتها التربية اإلسالمية جانبا بالغا من االهتمام، وذلك نظرا 
للتغريات اليت قد تصاحب هذه املرحلة من أزمات نفسية ومشاكل اجتماعية ومدرسية 

اهق إىل التذبذب يف حياته، وبالتايل عدم التالؤم والتوافق مع نفسه، واليت تؤدي باملر
احلياة نفسها وهي عملية منو وتعلم وجتديد " هي " ديوي"فالتربية مبفهومها العام حسب 

  )    33:مواهب، دت،  ص".(للخربة كما أا عملية اجتماعية تفاعلية

يلة من الوسائل املختلفة كي كما تعرف التربية بأا عملية إعداد الفرد بكل وس  
ينتفع مبواهبه وميوله وحييا حياة كاملة يف اتمع الذي يعيش يف وتشمل التربية الوطنية 

  ) 16:، ص1993األبرشي،.(اخل....واجلسمية، العقلية، اخللقية، االجتماعية، الوجدانية

إنشاء اإلنسان إنشاء مستمرا من " والتربية اإلسالمية كما عرفتها مواهب إبراهيم هي 
الوالدة وحىت الوفاة، والتربية اإلسالمية هي التنظيم النفسي واالجتماعي، حىت تؤدي إىل 

  ) 35مواهب إبراهيم، دت،. (اعتناق اإلسالم وتطبيقه كليا يف حياة الفرد واجلماعة

ءت هذه الدراسة واليت كان اهلدف من خالهلا معرفة من هذا املنطلق جا 
انعكاسات التربية اإلسالمية على التوافق الشخصي لدى عينة من تالميذ املرحلة 
املتوسطة، مع التركيز على الدور األساسي الذي تلعبه املدرسة القرآنية يف تربية وتوجيه 

ى فهدفنا من هذه الدراسة هو املراهق حنو حتقيق شخصية متوازنة ومتوافقة، وبعبارة أخر
  :اإلجابة على التساؤالت التالية

هل هناك فرق يف التوافق الشخصي بني التالميذ الذين التحقوا باملدرسة القرآنية  -1
  والتالميذ اللذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنية ؟

هل هناك فرق يف التوافق الشخصي بني الذكور اللذين التحقوا باملدرسة القرآنية  -2
 الذكور اللذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنية ؟ و
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هل هناك فرق يف التوافق الشخصي بني اإلناث اللذين التحقوا باملدرسة القرآنية   -3
 واإلناث اللذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنية ؟ 

هل هناك فرق يف التوافق الشخصي بني الذكور واإلناث اللذين التحقوا باملدرسة  -4
 القرآنية ؟ 

هناك فرق بني الذكور واإلناث اللذين مل يلتحقوا باملدرسة القرآنية يف التوافق هل  -5
 الشخصي؟ 

 : فرضيات الدراسة  - 2

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخصي بني التالميذ الذين التحقوا   -1
  .باملدرسة القرآنية والتالميذ الذين مل التحقوا باملدارس القرآنية

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخصي بني الذكور الذين التحقوا  -2
 . باملدرسة القرآنية والذكور الذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنية

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخصي بني اإلناث اللوايت التحقن   -3
 .ارس القرآنيةباملدرسة القرآنية واإلناث اللوايت مل يلتحقن باملد

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخصي بني الذكور واإلناث الذين  -4
 .التحقوا باملدرسة القرآنية

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخصي بني الذكور واإلناث الذين  -5
 .مل يلتحقوا باملدرسة القرآنية

  :املفاهيم اإلجرائية للدراسة - 2

  : إلسالميةالتربية ا -3-1 

التربية اإلسالمية هي تلك التربية الشاملة املتكاملة واملتوازنة، واليت تشمل 
كل جوانب حياة التلميذ، وللمدارس القرآنية دور كبري يف تلقني هذه التربية إضافة 
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ملا تقوم به األسرة، واهم املصادر اليت تستمد منها التربية اإلسالمية مبادئها مها القرآن 
  .النبويةوالسنة 

   :التوافق الشخصي-2- 3

هي قدرة التلميذ على إجياد عالقة جيدة مع ذاته وتظهر هذه العالقة من 
  .  خالل اعتماد التلميذ على نفسه، وإحساسه بقيمته الذاتية وشعوره باحلرية واالنتماء

 :أمهية الدراسة- 4

يف توجيه وإرشاد تسعى هذه الدراسة إىل إبراز دور املؤسسات واملدارس القرآنية     
  :املراهقني وذلك من خالل

  .الوصول باملراهق إىل بناء شخصية متكاملة، متوازنة، متوافقة -

التطرق إىل مرحلة املراهقة من حيث أا مرحلة حرجة وما تتميز به من صراعات نفسية  -
  . خمتلفة وما تنطوي عليه أمهية خطورة على حياة الفرد يف بناء توافقه الشخصي

  :اهلدف من الدراسة - 5

كغريها من الدرسات فإن هذه األخرية دف إىل جمموعة من النقاط ميكن  
  :إدراجها على النحو التايل

التوصل إىل العالقة املمكنة بني التربية اإلسالمية والتوافق الشخصي لدى تالميذ  -
  . املرحلة املتوسطة
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التعرف على أهم الفروفات بني الذكور واإلناث يف التوافق الشخصي يف حالة  -
  . التحاقهم باملدارس القرآنية ويف حالة عدم التحاقهم ا

  :منهج الدراسة - 6

تفرض طبيعة املوضوع على إتباع منهج معني دون آخر، وذالك حسب  
الية دف إىل الكشف األهداف املتوخاة من البحث، ومبا أن إشكالية الدراسة احل

عن العالقة املمكنة بينا التربية اإلسالمية والتوافق الشخصي لدى تالميذ املرحلة 
املتوسطة، وذلك باستخدام اجلنس كمتغري وسيط للدراسة، وعليه فقد تبني أنه من 

كل " املناسب استخدام املنهج الوصفي الذي يتالءم مع طبيعة الدراسة حيث أنه ميثل 
  " نصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية أو النفسية أو االجتماعية استقصاء ي

  ).129: ، ص1984تركي رابح، (

ومن هنا تتبني لنا أمهية هذا النوع من املناهج يف دراسة الظواهر السلوكية اليت   
نسعى للتعرف عليها كما هي موجودة يف الواقع، ولكن هذا ال يعين أن البحث 

علومات والبيانات يف عملية أشبه بالتكديس منها إىل الوصفي يعىن جبمع امل
إذ أنه ال يتوقف  عند مرحلة مجع املعطيات بل يتعداها إىل " البحث العلمي،

  "توضيح العالقة بني خمتلف الظواهر املدروسة وحتليلها وتفسريها 

  ). 113: ، ص1987إبراهيم حممود وحممود حامد منسي، ( 

ة دف إىل الكشف عن العالقة املمكنة بني التربية ومبا أن الدراسة احلالي   
اإلسالمية والتوافق الشخصي يف ضوء إجراء مقارنات وفقا ملتغري اجلنس، فان 

ينصب على إجراء " املنهج الوصفي املقارن هو احد أنواع املنهج الوصفي الذي
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بعض املقارنات بني الظواهر املختلفة الكتشاف العوامل اليت تصاحب حدثا 
عني وتفسريها من أجل فهم تلك الظواهر واألحداث والبحث اجلاد عن أسباب م

  ).353: ، ص2000سامي ملحم، . "(حدوثها

 :عينة الدراسة وكيفية اختيارها - 6

تتكون عينة البحث من التالميذ الذين يزاولون دراستهم بالسنة الرابعة 
سبب اختيار ، ويرجع بإكمالية مالك ابن نايب بالشط  من التعليم املتوسط

هذه املرحلة الدراسية، لتزامنها مع فترة املراهقة، وقد بلغ تعداد تالميذ 
املرحلة املتوسطة تلميذ وتلميذة وذلك حسب إحصائيات املوسم الدراسي 

  .واليت مت احلصول عليها من إدارة املؤسسة 2012/2011

القرآنية  مبا أن هذه الدراسة تتناول موضوع التربية اإلسالمية يف املدارس  
وعالقتها بالتوافق الشخصي ارتأينا أن تكون عينة حبثنا مكونة جمموعتني 
األوىل التقت باملدارس القرآنية والثانية مل تلتحق باملدارس القرآنية، وعلى 
هذا األساس مت اختيار العينة العشوائية الطبقية، حيث قمنا بتقسيم اتمع 

املدارس القرآنية والثانية مل تلتحق ا، األصلي إىل جمموعتني األوىل التحقت ب
) مع مراعاة نسبة التمثيل(وقمنا باختيار عدد من التالميذ من كل جمموعة 

بطريقة عشوائية، لنحصل يف األخري على العينة الكلية واملكونة من الفئتني 
  . تلميذ وتلميذة) 120(واملقدرة ب 

  :توزيع عينة البحث حسب متغريات الدراسة -7-2 

  .يوضح توزيع العينة حسب متغريات الدراسة) 01(جلدول رقم ا



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 259صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

  املتغريات

 التوزيع

   املدرسة القرآنية اجلنس

  

 

 مل يلتحق التحق إناث ذكور

عدد 
 التالميذ

43 77 47 73 

النسبة 
 املؤوية

35.84% 64.16% 39.16% 60.84% 

    

إن عدد التالميذ الذكور يف عينة ) 01(نالحظ من خالل اجلدول رقم  
من اتمع األصلي % 35.84تلميذ أي ما يعادل نسبة  43البحث قد بلغ 

تلميذة من عينة البحث أي ما  77للبحث يف حني بلغ تعداد التلميذات 
من اتمع األصلي للبحث، كما نالحظ من خالل % 64.16يعادل نسبة 

تلميذ  47أن تعداد الطلبة الذين التحقوا باملدارس القرآنية قد بلغ  اجلدول
من عينة البحث يف حني بلغ تعداد % 39.16وتلميذة أي ما يعادل نسبة 

تلميذ وتلميذة أي ما يعادل  73التالميذ الذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنية 
  .من اموع الكلي لعينة البحث% 60.84نسبة 

 :املستعملة يف الدراسة األدوات - 8

  ):عطية حممود اهلنا(اختبار التوافق الشخصي لـ -1- 8

  : وصف اختبار التوافق الشخصي 1-1- 8
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بغية احلصول على املعلومات الالزمة من عينة الدراسة فيما خيص درجات اختبار 
الشخصي، فقد مت االعتماد على اختبار التوافق الشخصي،  وقد تكون اختبار  التوافق

فقرة، ويقوم ) 15(أبعاد حيتوي كل بعد على مخسة عشر ) 06(توافق الشخصي من ستةال
  :هذا االختبار على أساس الشعور باألمن الذايت أو الشخصي ويتضمن النواحي التالية

  : اعتماد املراهق على نفسه  -  أ
ونقصد بذلك ميل املراهق إىل القيام مبا جيده من عمل دون أن يطلب منه القيام به، 
ودون االستعانة بغريه، وكذلك قدرته يف توجيه سلوكه دون اللجوء إىل غريه، واملراهق 
املعتمد على نفسه يكون يف اغلب األحيان قادرا على حتمل املسؤولية كما انه يكون على 

 .قدر كبري من الثبات االنفعايل

  :إحساس املراهق بقيمته  -  ب

ادر على النجاح، وشعوره بأنه قادر أي شعوره بتقدير األخرين له، وبأنه يرون أنه ق
على القيام مبا يقوم به غريه من الناس، وكذلك شعوره بأنه فرد حمبوب ومقبول يف وسط 

  .اتمع الذي يعيش فيه

  :شعور املراهق حبريته  -  ت
أي شعوره بأنه قادر على توجيه سلوكه وبأن له احلرية يف أن يقوم بقسط يف تقرير  

ع خططه يف املستقبل، ويتمثل هذا الشعور يف ترك الفرصة سلوكه، وأنه يستطيع أن يض
 .للمراهق يف أن خيتار أصدقاءه، وأن يكون له مصروف خاص به

 :شعور املراهق باالنتماء   -  ث

همن زمالئه وبأم أي شعوره بأنه يتمتع حبب والديه وأسرته، وبأنه مرغوب في 
رسيه ويف العادة يكون لديه يتمنون له اخلري، ومثل هذا املراهق على عالقة حسنة مبد

 .فخر مبدرسته
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  :حترر املراهق من امليل إىل االنفراد -هـ

أي انه ال مييل إىل االنطواء أو االنعزال ومثل هذا املراهق ال يستبدل النجاح الواقعي 
يف احلياة والتمتع به، بالنجاح التخيلي والتوهم وما سيتتبعه من متتع جزئي غري دائم، 

  .مييل إىل االنفراد يكون يف العادة حساسا وحيدا، مستغرقا مع نفسهوالشخص الذي 

  :خلو املراهق من األعراض العصابية - و

أي انه ال يشكو من األعراض واملظاهر اليت تدل على االحنراف النفسي، كعدم 
القدرة على النوم بسبب األحالم املزعجة أو اخلوف أو الشعور املستمر بالتعب، أو 

   ) 06:حممود عطية، ب ت، ص.(ري وغري ذلك من األعراض العصابيةالبكاء الكث

  :الدراسة االستطالعية - 9
  .التأكد من الفهم اللغوي للمقاييس*       :دف الدراسة االستطالعية إىل   
  .دراسة ثبات املقاييس*                               .  دراسة صدق املقاييس* 

الدراسة االستطالعية طبق اختبار التوافق الشخصي لتحقيق اهلدف األول من 
على عينة من تالميذ مرحلة التعليم املتوسط، حيث مث استغالل أوقات فراغ التالميذ 

  تلميذ 40بلغ أفراد عينة الدراسة االستطالعية  من أجل تطبيق االختبار، وقد

 : اخلصائص السيكومترية لالستبيان املعرفة املسبقة بأساليب التقومي -1- 9

  :دراسة ثبات االستبيان  - أ
قمنا يف هذه الدراسة حبساب معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية اليت تقوم  

بتصنيف املقياس إىل بنود فردية وبنود زوجية، مث حيسب معامل االرتباط بريسون بني 
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قياس وتستعمل معادلة سبريمان براون التصحيحية للحصول على نصفي دراجات امل
معامل الثبات الكلي للمقياس وذلك بعد تطبيقه على نفس العينة االستطالعية 

  :السابقة، واجلدول املوايل يوضح معامل ثبات االختبار

  .يوضح ثبات اختبار التوافق الشخصي) 02(اجلدول رقم 

معامل  
 االرتباط

معامل 
 الثبات

مستوى 
 الداللة

 اختبار التوافق الشخصي
0.78 0.88 0.01 

وهو   0.88أن معامل الثبات قدر بـ ) 02(يالحظ من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل ميكن احلكم بثبات اختبار التوافق الشخصي بطريقة  0.01دال عند مستوى 

  . التجزئة النصفية

 :دراسة صدق االستبيان -ب 

  :الطريقة األوىل -1
من أكثر أنواع الصدق استخداما وانتشارا خصوصا يف "باعتبار صدق احملكمني  

االختبارات اليت يراد منها معرفة صدق املضمون أو احملتوى ومفاد هذه الطريقة، هو أن 
يعرض االختبار على جمموعة من احملكمني ممن هلم سابق اخلربة واملعرفة باال الذي وضع 

  ).  212:، ص1999أمحد حممد الطيب، " (م حول املقياسفيه املقياس وتؤخذ آرائه

وعليه فقد مت عرض االستبيان يف صورته األولية على جمموعة من أساتذة قسم       
  .علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا ذوي خربة يف االختصاص



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 263صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

  : وقد طلب منهم إبداء آرائهم حول النقاط التالية  

  .       مدى مالئمة املعلومات الشخصية -

  .مدى مالئمة بدائل األجوبة -

   .مدى مالئمة ووضوح حمتوى الفقرات -

  .مدى قياس الفقرات للسمة اليت وضعت من أجلها -

 :الطريقة الثانية- 2

وللتأكد من صدق هذا املقياس قمنا بتطبيق طريقة صدق املقارنة الطرفية 
، وذلك )تلميذة 20تلميذ و 20(تلميذ  40عية واملساوية على نفس العينة االستطال

لداللة الفروق، حيث مت ترتيب الدراجات تنازليا واعتماد نسبة ) ت(بتطبيق اختبار
فردا من القيم الدنيا، واجلدول املوايل  13فردا من القيم العليا و 13اليت متثل % 25

  :يوضح النتائج احملصل عليها 

 .صدق اختبار التوافق الشخصييوضح ) 03(اجلدول رقم 

املتوسط  
 احلسايب

  االحنراف

 املعياري

  ت

 احملسوبة

  ت

 ادولة

  درجة

 احلرية

مستوى  
 الداللة 

القيم 
 العليا

88.5 4.03 
  دالة عند      
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القيم 
 الدنيا

60.46 6.94 

12.06 1.65 24 0.01 

 

 

احملسوبة الختبار ) ت(يتضح لنا أن قيمة ) 03(من خالل اجلدول رقم     
 1.65ادولة واملساوية ) ت(أكرب من القيمة  12.06التوافق الشخصي واملساوية 

أي أن االختبار يتمتع بالقدرة على التمييز بني اموعات  0.01عند مستوى داللة 
  القوية واموعات الضعيفة وعليه فاالختبار صادق

يتبني من خالل معامالت الثبات والصدق اليت مت استخراجها هلذا االستبيان، أن      
، وهذا ما 0.01هذه املعامالت كانت مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة 

  .جيعل هذا االختبار صاحلا لالستخدام يف هذه الدراسة بكل ثقة واطمئنان

  : األساسية إجراءات تطبيق الدراسة- 10

راء الدراسة األساسية خالل شهر أفريل من املوسم الدراسي مت إج
، وقد متت االستعانة بأساتذة التعليم الطور أإلكمايل، وذلك كوم 2011/2012

ميثلون لطلبة شخصية معروفة مما يسهم يف جعل استجابتهم أكثر طبيعية، لذلك مت 
  :االتفاق معهم على تطبيق التعليمات التالية

  . لإلجابة، وذلك بشرح اهلدف العلمي من االختبار يئة التلميذ* 

  . التأكيد على أن نتائج البحث لن تستغل إال لغرض البحث العلمي* 

  .شرح كيفية اإلجابة وذلك بتقدمي مثال* 
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اإلطالع على ورقة كل تلميذ بعد تسليمها وذلك لتأكد من أنه أجاب عن كل *
  .األسئلة

  .جناز هذه الدراسةشكر التالميذ على مساعدم يف إ* 

  :     األساليب اإلحصائية - 11

  .معامل االرتباط بريسون، واستعمل حلساب الثبات*

لقياس الفروق بني املتوسطات، واستعمل يف املعاجلة اإلحصائية ) ت(إختبار * 
  .لفرضيات الدراسة

  .SPSSنظام اإلعالم اآليل * 

  :ما يليوكانت النتائج املتوصل إليها ك :نتائج الدراسة - 12

  وتنص على: عرض نتائج الفرضية األوىل - 1- 12

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخصي بني التالميذ الذين التحقوا  - 
  .باملدرسة القرآنية والتالميذ الذين مل التحقوا باملدارس القرآنية

لدراسة ) ت( وقصد التحقق من هذه الفرضية مت االعتماد على اختبار
بني التالميذ الذين التحقوا باملدرسة القرآنية والتالميذ الذين مل يلتحقوا،  الفروق

 . واجلدول املوايل يوضح نتائج االختبار احملصل عليها

  يوضح الفروق بني التالميذ الذين التحقوا باملدرسة القرآنية) 04(اجلدول رقم 
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  والتالميذ الذين مل يلتحقوا 

  املؤشرات اإلحصائية

  

 املتغريات

 ن
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ت 
 احملسوبة

درجة 
احلر

 ية

مستوى 
 الداللة

 2.98 108.33 47 التالميذ الذين التحقوا 

4.28 118 
0.05 
والتالميذ الذين مل  غري دالة

 يلتحقوا
73 104.86 0.98 

أن املتوسط احلسايب عند التالميذ الذين التحقوا ) 04(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اكرب من املتوسط احلسايب عند التالميذ الذين مل  108.33باملدرسة القرآنية واملقدر بـ

( ومن خالل التحليل اإلحصائي جند أن قيمة 104.86التحقوا باملدرسة القرآنية واملقدر ب 
وهي قيمة غري دالة إحصائيا مما يعين أن هناك جتانس بني اموعتني،  0.52مساوية لـ) ف

احملسوبة ) ت( توصلنا إىل أن قيمة) ت( واعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي لالختبار
دالة إحصائيا، ومنه نستنتج  0.05ومستوى داللة  118عند درجة حرية  4.28واملقدرة بـ

يف التوافق الشخصي بني التالميذ الذين التحقوا باملدرسة  بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
القرآنية والتالميذ الذين مل التحقوا باملدارس القرآنية، وعليه نرفض الفرضية الصفرية اليت تنفي 

  .وجود الفروق ونقبل الفرضية البديلة واليت تقر بوجود الفروق

   وتنص على :عرض نتائج الفرضية الثانية - 2- 12

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخصي بني الذكور الذين التحقوا  -
  .  باملدرسة القرآنية والذكور الذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنية
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لدراسة الفروق بني ) ت( وقصد التحقق من هذه الفرضية مت االعتماد على اختبار
ذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنية الذكور الذين التحقوا باملدرسة القرآنية والذكور ال

 . يف مستوى التوافق الشخصي، واجلدول املوايل يوضح نتائج االختبار احملصل عليها

يوضح الفروق بني الذكور الذين التحقوا باملدرسة ) 05(اجلدول رقم 
القرآنية والذكور الذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنية يف التوافق 

  .الشخصي

املؤشرات 
  ائيةاإلحص

  

 املتغريات

 ن
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ت 
احملسو

 بة

درجة 
احلر

 ية

مستوى 
 الداللة

الذكور الذين 
 التحقوا

25 103.05 2.08 

6.37 41 
0.05 
الذكور الذين مل  غري دالة

 يلتحقوا
18 103.87 0.72 

أن املتوسط احلسايب عند الذكور ) 05(نالحظ من خالل اجلدول رقم          
اكرب من املتوسط احلسايب عند  103.87الذين التحقوا باملدرسة القرآنية واملقدر بـ

ومن خالل  103.05والذكور الذين مل يلتحقوا باملدارس القرآنية واملقدر بـ
قيمة دالة إحصائيا مما  وهي 5.95مساوية لـ) ف(التحليل اإلحصائي جند أن قيمة

يعين أنه ليس هناك جتانس بني اموعتني، واعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي 
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 41عند درجة حرية  6.37احملسوبة واملقدرة بـ) ت( توصلنا إىل أن قيمة) ت(لالختبار
دالة إحصائيا، ومنه نستنتج بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.05ومستوى داللة 

التوافق الشخصي بني الذكور الذين التحقوا والذين مل يلتحقوا باملدرسة القرآنية، وعليه يف 
نرفض الفرضية الصفرية اليت تنفي وجود الفروق نقبل الفرضية البديلة واليت تقر بوجود 

 .الفروق

  :أنه  وتنص على :عرض نتائج الفرضية الثالثة -12-3

التوافق الشخصي بني اإلناث اللوايت التحقن توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -
  .باملدرسة القرآنية واإلناث اللوايت مل يلتحقن باملدارس القرآنية

لدراسة الفروق يف التوافق ) ت(وقصد التحقق من هذه الفرضية مت االعتماد على اختبار
قن باملدارس الشخصي بني اإلناث اللوايت التحقن باملدرسة القرآنية واإلناث اللوايت مل يلتح

  . القرآنية، واجلدول املوايل يوضح نتائج االختبار احملصل عليها

يوضح الفروق بني اإلناث اللوايت التحقن باملدرسة ) 06(اجلدول رقم 
  .القرآنية واإلناث اللوايت مل يلتحقن باملدارس القرآنية يف التوافق الشخصي

  املؤشرات اإلحصائية

 املتغريات
 ن

املتوسط 
 احلسايب

الحنراف ا
 املعياري

ت 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 1.91 104.21 22 اإلناث اللوايت التحقن

3.39 75 
0.05 
اإلناث اللوايت مل  غري دالة

 يلتحقن
55 105.57 2.85 
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أن املتوسط احلسايب اإلناث اللوايت ) 06(نالحظ من خالل اجلدول رقم   
اكرب من املتوسط احلسايب عند اإلناث اللوايت مل  105.57التحقن واملقدر بـ
) ف( ومن خالل التحليل اإلحصائي جند أن قيمة 104.21يلتحقن واملقدر بـ

ك جتانس بني اموعتني، واعتمادا وهي قيمة غري دالة إحصائيا مما يعين أن هنا 0.08مساوية لـ 
احملسوبة واملقدرة ) ت(توصلنا إىل أن قيمة) ت( على نتائج التحليل اإلحصائي لالختبار

دالة إحصائيا، ومنه نستنتج بأنه توجد  0.05ومستوى داللة  85عند درجة حرية  3.39بـ
آنية واإلناث اللوايت مل فروق ذات داللة إحصائية يف بني اإلناث اللوايت التحقن باملدرسة القر

يلتحقن باملدارس القرآنية يف التوافق الشخصي، وعليه نرفض الفرضية الصفرية اليت تنفي وجود 
  .الفروق ونقبل الفرضية البديلة اليت تقر بوجود الفروق

  وتنص على :عرض نتائج الفرضية الرابعة - 12-04

الذكور واإلناث الذين  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخصي بني - -1
وقصد التحقق من هذه الفرضية مت االعتماد على . .التحقوا باملدرسة القرآنية

لدراسة الفروق التوافق الشخصي بني الذكور واإلناث الذين التحقوا ) ت(اختبار
 . باملدرسة القرآنية، واجلدول املوايل يوضح نتائج االختبار احملصل عليها

  الفروق بني الذكور واإلناث الذين التحقوا باملدرسة القرآنيةيوضح ) 07(اجلدول رقم 

  املؤشرات اإلحصائية

 املتغريات
 ن

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ت 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 25 الذكور الذين التحقوا
104.2

9 
1.12 

4.60 45 
0.05 
 غري دالة

 22 اإلناث اللوايت التحقن
101.7

2 
1.07 
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أن املتوسط احلسايب عند الذكور الذين التحقوا ) 07(نالحظ من خالل اجلدول رقم  
اكرب من املتوسط احلسايب عند اإلناث اللوايت التحقن واملقدر  104.29واملقدر بـ

وهي قيمة  0.95مساوية لـ) ف(ومن خالل التحليل اإلحصائي جند أن قيمة 101.72بـ
انس بني اموعتني، واعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي غري دالة إحصائيا مما يعين أن هناك جت

 45عند درجة حرية  4.60احملسوبة واملقدرة بـ) ت(توصلنا إىل أن قيمة) ت(لالختبار
دالة إحصائيا، ومنه نستنتج بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف يف  0.05ومستوى داللة 

التحقوا باملدرسة القرآنية، وعليه نرفض الفرضية التوافق الشخصي بني الذكور واإلناث الذين 
  .الصفرية اليت تنفي وجود الفروق و نقبل الفرضية البديلة واليت تقر بوجود الفروق

  وتنص على :عرض نتائج الفرضية اخلامسة - 12-05

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الشخصي بني الذكور واإلناث الذين مل  -1
  .القرآنية يلتحقوا باملدرسة

لدراسة الفروق بني الذكور ) ت(وقصد التحقق من هذه الفرضية مت االعتماد على اختبار
 . واإلناث الذين مل يلتحقوا باملدرسة القرآنية، واجلدول املوايل يوضح نتائج االختبار احملصل عليها

  القرآنية يوضح الفروق بني الذكور واإلناث الذين مل يلتحقوا باملدرسة) 08(اجلدول رقم 

  املؤشرات اإلحصائية

  

 املتغريات

 ن
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ت 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 18 الذكور الذين مل يلتحقوا
103.9

0 
1.40 

4.23 71 
0.05 
 غري دالة

 55 اإلناث اللوايت مل يلتحقن
103.1

9 
2.41 
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أن املتوسط احلسايب عند الذكور الذين مل ) 08(نالحظ من خالل اجلدول رقم   
اكرب من املتوسط احلسايب عند اإلناث اللوايت مل  103.90يلتحقوا واملقدر بـ
) ف(ومن خالل التحليل اإلحصائي جند أن قيمة 103.19يلتحقن واملقدر بـ

أن هناك جتانس بني وهي قيمة غري دالة إحصائيا مما يعين  1.62مساوية لـ
توصلنا إىل أن ) ت(اموعتني، واعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي لالختبار

 0.05ومستوى داللة  71عند درجة حرية  4.23احملسوبة واملقدرة بـ) ت(قيمة
غري دالة إحصائيا، ومنه نستنتج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف يف 

ر واإلناث الذين مل يلتحقوا باملدرسة القرآنية، وعليه التوافق الشخصي بني الذكو
نرفض الفرضية الصفرية اليت تنفي وجود الفروق ونقبل الفرضية البديلة اليت تقر 

  .بوجود الفروق

  : التحليل العام للنتائج   -13

   :الفرضية األوىل - 1- 12

، يتضح )04(وبعد التحليل اإلحصائي املتوصل إليه والذي عرضناه يف اجلدول رقم 
لنا أن املتوسط احلسايب عند التالميذ الذين التحقوا باملدرسة القرآنية واملقدر 

اكرب من املتوسط احلسايب عند التالميذ الذين مل التحقوا باملدرسة  108.33بـ
) ف( التحليل اإلحصائي جند أن قيمةومن خالل  104.86القرآنية واملقدر ب 

وهي قيمة غري دالة إحصائيا مما يعين أن هناك جتانس بني  0.52مساوية لـ
توصلنا إىل أن ) ت( اموعتني، واعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي لالختبار

ومستوى داللة  118عند درجة حرية  4.28احملسوبة واملقدرة بـ) ت( قيمة
 وبذلك تكون الفرضية قد حتققت على مستوى عينة الدراسة، ، ادالة إحصائي 0.05
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أي وجود فروق يف التوافق الشخصي بني التالميذ الذين درسوا القرآنية 
  .والتالميذ الذين مل يدرسوا يف املدرسة القرآنية

وهذا يعين أن هناك عالقة بني التربية اإلسالمية والتوافق الشخصي لدى تالميذ   
أساسي، هذه املرحلة اليت تتزامن مع بداية مرحلة املراهقة اليت تعد  السنة التاسعة

من أصعب فترات التربية و التوجيه، فال بد من تفهم متطلباا ومراعاة ظروفها مث 
إعطاء كل ذلك ما يلزمه من العناية و الرعاية والتوجيه، فالتربية يف اإلسالم دف 

ل الواحد منهم ذكرا كان أو أنثى إىل تكوين شخصية أألوالد اإلسالمية وجع
  .مسلما يف تفكريه، ويف قوله، ويف فعله، وسلوكه وأخالقه وغايته يف احلياة

  )50: ، ص2000عبد الرمحان العك، ( 

ويقصد بذلك غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفوس األبناء مبا يف      
تطبيق ما جاء فيه والقيام ذلك حب اهللا ورسوله وتالوة القرآن ، والتدبر يف معاينة و

بالشعائر اإلسالمية وجتنب ما ى اهللا عنه والتحلي باألخالق اإلسالمية الفاضلة 
واآلداب اجلليلة وجتنب الرذائل واملعاصي ومبا أن أهم أهداف التربية اإلسالمية بلوغ 

  .   الكمال اإلنساين 

إمنا {{ :قوله) (النيب ومن متام الكمال اإلنساين مكارم األخالق، فقد ورد عن    
  .}}بعثت ألمتم مكارم األخالق

فاألخالق هي ركيزة أساسية من الركائز اليت يقوم عليها بناء اتمع وعلى     
اآلباء واملربون أن يعملوا على تربية الناشئة للتحلي باألخالق الكرمية والفاضلة 

  .واكتساا والتعود عليها منذ صغرهم حىت يصبحوا شبابا
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لذلك فالتربية اإلسالمية يف املدرسة القرآنية ترمي إىل حتقيق جمموعة من و   
األهداف واليت نذكر من أمهها وأعظمها، حتفيظ القرآن الكرمي، فالقرآن الكرمي هو 

ليكون شريعة ومنهاجا يف حياة الفرد ) (كالم اهللا الذي أنزل على سيدنا حممد 
سلوكه وتصرفاته أو مبعىن أمشل هو املريب األول منذ والدته وإىل يوم مماته، وحيدد له 

)  " 9سورة احلجر، اآلية " (إنا حنن نزلنا الذكر و إنا له حلافظون" جلميع املسلمني
  ).2ية سورة البقرة اآل" (ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني

فمن خالل ذلك جند للقرآن الكرمي تأثري على النفس البشرية وعليه فإن املبادئ   
والقيم اليت أتى  ا  اإلسالم وحث املربني على ترسيخها وغرسها يف نفوس الناشئة 
هي من أهم العوامل اليت تصمن وتكفل هلم تكيفا واتزانا من مجيع النواحي ،وهذا ما 
أثبتته نتائج هذه الدراسة أي وجود عالقة بني التربية اإلسالمية والتوافق الشخصي 

  . لدى التالميذ املراهقني

         الفرضية الثانية -2- 12 

يتضح لنا ) 05(وبعد التحليل اإلحصائي املتوصل إليه والذي عرضناه يف اجلدول رقم
أن املتوسط احلسايب عند الذكور الذين التحقوا باملدرسة القرآنية واملقدر 

اكرب من املتوسط احلسايب عند والذكور الذين مل يلتحقوا باملدارس  103.87بـ
) ف(ومن خالل التحليل اإلحصائي جند أن قيمة 103.05واملقدر بـالقرآنية 

وهي قيمة دالة إحصائيا مما يعين أنه ليس هناك جتانس بني  5.95مساوية لـ
توصلنا إىل أن ) ت(اموعتني، واعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي لالختبار

 0.05ى داللة ومستو 41عند درجة حرية  6.37احملسوبة واملقدرة بـ) ت( قيمة
  .دالة إحصائيا
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وعليه نستنتج من النتائج املتوصل إليها يف هذه الفرضية أنه توجد فروق بني 
الذكور الذين درسوا يف املدرسة القرآنية و الذكور الذين  مل يدرسـوا باملدرسـة   
القرآنية يف التوافق الشخصي  وهذا ما يدل على أن التربية اإلسالمية عالقة بالتوافق 

ىل عوامل تتعلق بتالميذ قسمه أخرى بأسرته الشخصي، فقد يعود السبب يف ذلك إ
  . أخرى تتعلق باتمع بصفة عامة

فالتلميذ الذي يذهب منذ سنوات طفولته األوىل إىل املدرسة القرآنية وجيد 
فيها الترحيب وحسن املعاملة، إضافة إىل اجلو السائد يف هذه املدرسة مـن تفـاهم   

لتالميذ ومعلمهم، هذا كله البـد وأن  وانسجام سواء بني التالميذ أنفسهم أو بني ا
يترك انطباعا حسنا لدى هذا التلميذ وحيثه على مواصلة الدراسة وحتقيـق أفضـل   
النتائج فيها، وخاصة إذا وجد التشجيع من طرف اآلباء واألولياء، ومن هنا يظهـر  
الدور األساسي الذي تلعبه األسرة يف دفع التلميذ وحثه على حفظ القرآن وإتبـاع  

ليم الدين اإلسالمي اليت تدعو وتدفع كلها إىل التوافق، وذلك من خالل مزاولته تعا
  .هلذا النوع من التعليم يف املدرسة القرآنية

كما ال جيب  كذلك إمهال الدور الفعال للبيئة االجتماعية فقد وجدنا من 
لى خالل دراستنا أن هناك بعض املناطق خاصة الريفية منها الزالت تشجع أبناءها ع

مزاولة الدراسة يف املدرسة القرآنية عكس أبناء املناطق احلضـارية الـذين اهتمـوا    
بانشغاالت أخرى كاخلروج إىل الشوارع ومتضية الوقت مع األصدقاء أو الذهاب إىل 
قاعات اللعب واملالهي وبالتايل إضاعة الوقت فيما ال ينفع هـذا مـا يزيـد مـن     

ودورها يف تربية أبناءهـا وتعلـيمهم كيفيـة     املسؤوليات امللقاة على عاتق األسرة
االستفادة من أوقام واستغالهلا أفضل استغالل، ألن من واجبات املسلم حنو وقتـه  
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احملافظة عليه كما حيافظ على ماله بل أكثر من ذلك وأن حيرص على االنتفاع مـن  
  .ة وقته كله فيما ينفعه يف دينه ودنياه وما يعود على أمته باخلري والسعاد

وحسب رأينا قد تكون هذه العوامل اليت أدت إىل وجود فرق بني التالميذ الذكور   
  .     الذين زاولوا الدراسة يف املدرسة القرآنية والتالميذ الذكور الذين مل يزاولوا الدراسة

   :الفرضية الثالثة -12-3      

) 06(رقم وبعد التحليل اإلحصائي املتوصل إليه والذي عرضناه يف اجلدول 
اكرب من  105.57يتضح لنا أن املتوسط احلسايب اإلناث اللوايت التحقن واملقدر بـ

ومن خالل  104.21املتوسط احلسايب عند اإلناث اللوايت مل يلتحقن واملقدر بـ
وهي قيمة غري دالة  0.08مساوية لـ ) ف( التحليل اإلحصائي جند أن قيمة

اموعتني، واعتمادا على نتائج التحليل إحصائيا مما يعين أن هناك جتانس بني 
عند  3.39احملسوبة واملقدرة بـ) ت(توصلنا إىل أن قيمة) ت( اإلحصائي لالختبار

  .دالة إحصائيا 0.05ومستوى داللة  85درجة حرية 

يتبني من خالل حتليل النتائج احملصل عليها بالنسبة هلذه الفرضـية  وجـود   
اث اللوايت زاولن الدراسة يف املدرسة القرآنيـة  فروق يف التوافق الشخصي بني اإلن

واإلناث اللوايت مل يزاولن الدراسة يف املدرسة القرآنية، وهذا يعين أن التربية اإلسالمية 
  .تؤثر يف التوافق الشخصي لإلناث اللوايت درسن يف املدرسة القرآنية

ليمـا  فاإلسالم مل يترك البنات ينشأن، بال علم ، بل رغب يف تعليمهن تع
شرعيا  وتأديبهن تأديبا إسالميا و تنشئهن النشأة اإلسالمية الصحيحة القائمة على 
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العلم واملعرفة ، ألن ذلك وسيلة موصلة إىل قيامها بتربية أبناءها تربيـة حسـنة يف   
  ) .230: ، ص2000عبد الرمحان العك، (املستقبل 

لنواحي الصحية والعقلية، ومبا أن التربية اإلسالمية هي تربية متكاملة من مجيع ا 
االعتيادية، األخالقية، االجتماعية، اإلنسانية والروحية، فإن دخول الفتـاة إىل املدرسـة   
القرآنية وحفظها لكتاب اهللا وملا جاء فيه، يكفن هلا هذا النوع من التربية ويزيدها شعورا 

خصي مقارنة بالفتاة اليت باألمن الذايت واالعتماد والثقة بالنفس وبالتايل حتقيق التوافق الش
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين :" مل تدرس باملدرسة القرآنية، ودليل ذلك قوله تعاىل

  ).  9سورة الزمر اآلية"(ال يعلمون إمنا يتذكر أو لو األلباب

وانطالقا من هذه اآلية نالحظ أىن هناك فرق ظاهر بني املـتعلمني وغـري   
واملتعلمني هنا تشمل اإلناث اللوايت زاولن الدراسة واسـتفدنا  املتعلمني بصفة عامة 

بقدر كايف من العلوم الشرعية عكس اإلناث اللوايت مل يدرسن باملدرسة القرآنيـة،  
واهتممت مبجاالت أخرى كاللهو مع األصدقاء ومشاهدة الربنامج التلفزيونية والقيام 

  .بنشاطات أخرى

ىل انشغال البنت عن الدراسة باملدرسة كل هذه األمور من شأا أن تؤدي إ
القرآنية وعدم استفادا من كل ما يقدم ا من برنامج التعليمية ودينيـة وفقهيـة   
وتوجيهيه واليت تعمل على تربيتها وإعدادها أحسن إعداد، فكما يقـول  الشـاعر   

 : حافظ إبراهيم

 أعددت شعبا طيب األعراق***     األم مدرسة إذا أعددا     
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ومن هذا النطق فإن للمدرسة القرآنية دورا فعاال يف تنشئة البنـت أو األم  
 .مستقبال وذلك حىت تتمكن من القيام مبهمتها التربوية على أكمل وجه

وحسب رأينا قد تكون هذه العوامل الـيت أدت إىل وجـود فـرق بـني     
 مل يـزاولن  التلميذات اللوايت زاولن الدراسة يف املدرسة القرآنية واإلناث اللـوايت 

 .الدراسة باملدرسة القرآنية

 :الفرضية الرابعة -12-4

) 07(وبعد التحليل اإلحصائي املتوصل إليه والذي عرضناه يف اجلدول رقم
اكرب  104.29يتضح لنا أن املتوسط احلسايب عند الذكور الذين التحقوا واملقدر بـ

ومن خالل  101.72بـمن املتوسط احلسايب عند اإلناث اللوايت التحقن واملقدر 
وهي قيمة غري دالة إحصائيا  0.95مساوية لـ) ف(التحليل اإلحصائي جند أن قيمة

مما يعين أن هناك جتانس بني اموعتني، واعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي 
عند درجة حرية  4.60احملسوبة واملقدرة بـ) ت( توصلنا إىل أن قيمة) ت(لالختبار

  .دالة إحصائيا 0.05ومستوى داللة  45

وعليه نستنتج من خالل نتائج هذه الفرضية أنه ال يوجد فروق يف التوافـق     
الشخصي بني التالميذ الذكور الذين درسوا باملدرسة القرآنية والتلميذات اإلنـاث  
اللوايت درسن باملدرسة القرآنية،  مما يعين أن اختالف اجلنس ال يؤثر علـى حتقيـق   

هؤالء التالميذ، فمن خالل قيامنا ذا البحث وجدنا أن كال  التوافق الشخصي لدى
اجلنسني ذكورا وإناث يزاولون الدراسة يف املدرسة القرآنية بنفس امليل والدافعية اجتاه  

فقد حث اإلسـالم علـى   " هذه الدراسة، وهذا ما يتفق مع التعاليم ديننا احلنيف 
واملعارف الـيت تـنري ذهننـا،    وجوب ذيب خلق البنت، وتربيتها على الفضائل 
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واآلداب اإلسالمية اليت ترشدها إىل الطريق الصحيح مثلها يف ذلك مثل الولد، فالعلم 
  " حق للرجل واملرأة ال فرق بني ذكر وأنثى 

ومبا أن املدرسة القرآنية حتقق التوافق من خالل ما تقدمه للتلميذ، ومبا أن  
األحاديث النبويـة، اآلداب واألخـالق    حتفيظ القرآن(ما تقدمه للذكر من برامج 

هو نفسه الذي يقدم لألنثى، فعدم ....) اإلسالمية وأنواع املعامالت والقيم واملبادئ
وجود الفرق بينهما من حيث التوافق شيء كان متوقعا، ألننا جند أن اإلسالم حث 

طلب العلـم  {)(على طلب العلم وجعله فريضة على اجلنسني، فقال رسول اهللا 
 ).96: ، ص1968احلافظ زكي الدين، (}ريضة على كل مسلم ف

فلفظ مسلم يف قوله النيب الكرمي ال خيص الذكر لوحده ،وإمنا خيص اجلنسني 
معا ،الذكور و اإلناث، وعليه ميكننا القول أنه من خالل نتائج الدراسة توصلنا إىل 

رآنية يف حتقيـق  عدم وجود فرق بني الذكور و اإلناث الذين يدرسون باملدرسة الق
التوافق الشخصي ومنه فإن النتائج اليت حتصلنا عليها مل تكن موافقة للفرضية اجلزائية  
الثالثة واليت تنص على وجود فرق بني التالميذ الذكور والتالميذ اإلنـاث الـذين   

  .     يدرسون باملدرسة القرآنية يف التوافق الشخصي 

  :الفرضية اخلامسة -12-5

، )08(وبعد التحليل اإلحصائي املتوصل إليه والذي عرضناه يف اجلدول رقم
 103.90يتضح لنا أن املتوسط احلسايب عند الذكور الذين مل يلتحقوا واملقدر بـ

ومن  103.19اكرب من املتوسط احلسايب عند اإلناث اللوايت مل يلتحقن واملقدر بـ
وهي قيمة غري دالة  1.62ة لـمساوي) ف(خالل التحليل اإلحصائي جند أن قيمة

إحصائيا مما يعين أن هناك جتانس بني اموعتني، واعتمادا على نتائج التحليل 
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عند  4.23احملسوبة واملقدرة بـ) ت( توصلنا إىل أن قيمة) ت(اإلحصائي لالختبار
دالة إحصائيا، وبذلك تكون الفرضية قد  0.05ومستوى داللة  71درجة حرية 

 عينة الدراسة، مبعىن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتققت على مستوى
التوافق الشخصي بني التالميذ الذكور الذين مل يدرسوا باملدرسة القرآنية والتلميذات 
اإلناث اللوايت مل يدرسن باملدرسة القرآنية، وقد يرجع السبب يف ذلك إىل العديد من 

به، فكال اجلنسني يعيشان يف نفس البِِِيئة العوامل منها األسرية واالجتماعية اليت تتشا
واليت تتسم بالطابع احلضاري الواحد حىت وإن اختلفت بعض اجلزئيات ،فمن خالل 
دراستنا وجدنا أن خمتلف العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية واملادية متماثلة 

للعوامل املدرسية ومتقاربة إىل حد ما بني العديد من األسر والعائالت، أما بالنسبة 
التعليمية احمليطة بالتالميذ واليت تؤثر فيه ذكرا كان أو أنثى، فقد وجدنا أن كال 
الطرفني اإلناث والذكور يدرسون يف مدارس متشاة تتبع نفس النظام التربوي 
وميرون بنفس املراحل والظروف التعليمية ،كل هذه العوامل من شأا أن جتعل 

م واإلناث متساوون من حيث حتقيق التوافق الشخصي وال التالميذ الذكور منه
يوجد فريق بينهم وبالتايل مل تتحقق الفرضية اجلزئية الرابعة واليت تنص على أنه  
يوجد فرق بني التالميذ الذكور والتلميذات اإلناث اللوايت مل يدرسن يف املدارس 

  .   القرآنية يف حتقيق التوافق الشخصي

  :خالصة واقتراحات

وبعد حتليل وتفسري النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة، واليت تؤكـد يف    
جمملها على وجود ارتباط وثيق بني التربية اإلسالمية يف املدارس القرآنية والتوافـق  
الشخصي لدى األفراد بصفة عامة ولدى تالميذ الطور املتوسط بصفة خاصة، ومنه 
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هي تربية حتث يف أساسها على تربية اإلنسـان  ميكن أن نقول بأن التربية اإلسالمية 
الصاحل املتكامل يف عقيدته وسلوكياته، وذلك من خالل ما جاء يف كتاب اهللا وسنة 

، الذي قدم لنا املثل األعلى يف التربية مـن خـالل توجيهاتـه    )(رسوله الكرمي 
للبشـرية  قدوتنا وأسوتنا احلسنة، كما يعد معلما ) (ومعاملته مع املسلمني، فهو 

مجعاء وهاديها ومرشدها إىل طريق احلق واخلري، ومن هنا نلفت انتباه اآلباء واملربني 
إىل أمهية التربية اإلسالمية وضرورة تشجيع أبنائهم على الدراسة باملدارس القرآنية، 
وهذا ملا تلبه هذه األخرية من دور فعال يف ترسيخ املبادئ والقيم الدينية واإلسالمية 

، ويف هذا الصـدد  يف الناشئة مما يضمن هلم اتفاقا وتوازنا يف شخصيتهم الصحيحة
نقترح أن يعاجل موضوع التربية اإلسالمية يف املدارس القرآنية من جوانب أخـرى  

  :مثل

  .إجراء دراسة حول انعكاسات التربية اإلسالمية على التوافق االجتماعي -
 .ية اإلسالميةالقيام بدراسة حول تقبل الذات ومدى تأثره بالترب -

 .إجراء دراسة حول مدى تأثر مستوى التحصيل الدراسي بالتربية اإلسالمية -

 .القيام بدراسة حول واقع التربية اإلسالمية يف املدارس القرآنية -

إجراء دراسة حول العوامل املؤدية إىل عدم إقبال التالميذ علـى التربيـة    -
 .اإلسالمية يف املدارس القرآنية

امج إرشادية مستوحاة من تعاليم التربية اإلسالمية تساهم يف القيام ببناء بر -
    .   حتسن التوافق النفسي والتوافق الشخصي
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  : قائمة املراجــع

  : املراجــع العربيـــة -1

01 
البحوث النفسية والتربوية، دون طبعة، دار  ):1987( إبراهيم وجيه حممود وحممود حامد منسي

 املعارف، القاهرة، مصر

02 
التقومي والقياس النفسي والتربوي، الطبعة األوىل، املكتب اجلامعي ): 1999(أمحد حممد الطيب

 .احلديث، اإلسكندرية، مصر

03 
مناهج البحث يف علم النفس وعلوم التربية، دون طبعة، املؤسسة الوطنية ): 1984(تركي رابح

 .للكتاب، اجلزائر

04 
الترغيب والترهيب من احلديث الشريف، ): 1968(ياحلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذر

 .الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العريب بريوت، لبنان

05 
بناء األسرة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة، الطبعة الثالثة، دار ): 2000(خالد عبد الرمحان العك

 .املعرفة، بريوت، لبنان

 مناهج البحث يف التربية وعلم النفس، الطبعة الثانية، دار املسرية :  )2000(سامي حممد ملحم 06

 . روح التربية والتعليم، دط، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر) : 1993(حممد عطية األبرشي  07

 .كراسة تعليمات اختبار الشخصية، دط، دار القلم، الكويت): دت(حممود عطية هنا  08

09 
إرشاد الطفل وتوجيهه يف سنواته األوىل، دط، جامعة اإلسكندرية، ): دت( مواهب إبراهيم عياد

 . القاهرة، مصر

 

                                                        
  ."ركم"طبعة دار املعارف مادة : لسان العرب - 1

   .2/798، رمزي البعلبكي .تح: مجهرة اللغة - 2



 2012 أوت /العاشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

 282صفحة  ...............اجلزائر   –جامعة األغواط   –خمرب اللغة العربية يصدرها 
  

                                                                                                                                     
، ويتقاطع هذا املفهوم مع مفهوم التشاكل عنـد حممـد   64: البنية الصوتية: حتليل اخلطاب الشعري - 3

هو تنمية لنواة معنوية سلبيا أو إجيابيا بإركام قسري أو اختياري لعناصر صوتية : "والذي يعرفه بقوله ،مفتاح
استراتيجية : حتليل اخلطاب الشعري :انظر. "ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا النسجام الرسالة

  .25: التناص

  .25: استراتيجية التناص: حتليل اخلطاب الشعري - 4

: ، ويعرف العمري املوازنات الصوتية يف موضع آخر بقوله11: البنية الصوتية: حتليل اخلطاب الشعري - 5
، أنظر املوازنات الصوتية يف "تفاعل عنصرين أو أكثر يف فضاء: ميكن تعريف املوازنات الصوتية باعتبارها"

  .من نفس الكتاب 9.، وانظر ص137: الرؤية البالغية

  .99: نفسه - 6

 Stulistic، املتغريات األسـلوبية  30 -ـ 29: أنظر يف النص األديب دراسات أسلوبية إحصائية - 7
variables   مصطلح يراد به جمموعة السمات اللغوية، باملفهوم األوسع هلذا املصطلح، اليت يعمل فيهـا

. يع ليشكل ا الـنص املنشئ باالختيار أو االستبعاد، وبالتكثيف أو اخللخلة، وبإتباع طرق خمتلفة يف التوز
  . 28 -27: انظر نفس املرجع

  .106: املستوى الصويت من الظواهر الصوتية عند الزركشي يف الربهان - 8

  .165: املختارات الشعرية - 9

  .141: البنية الصوتية: حتليل اخلطاب الشعري - 10

  .39: استراتيجية التناص: حتليل اخلطاب الشعري - 11
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وترى الباحثة ابتسـام أمحـد محـدان أن احلـروف     .  99: البنية الصوتية: يحتليل اخلطاب الشعر - 12

واألصوات هي الوحدات األساسية ملادة الفن الشعري، ومن انتظامها داخل الكلمات والتركيب بنسـب  
ة مع مشاعر النفس وأحاسيسها يتشكل العمل الفين، أنظر األسس اجلمالية لإليقاع موأبعاد متناسبة ومنسج

  .151: البالغي 

  .63 :البنية الصوتية :حتليل اخلطاب الشعري - 13

  .14: التكرير بني املثري والتأثري - 14

  .124:  الصوت يف الدراسات النقدية والبالغية - 15

  .58 -57: التكرير بني املثري والتأثري - 16

  .22: األسلوبية الصوتية - 17

  .32:  حركات العربية - 18

  .203: والبالغية النقديةالصوت يف الدراسات  - 19

البنيـة  : ، وانظر أيضا، حتليل اخلطاب الشـعري 36: التناص استراتيجية: حتليل اخلطاب الشعري - 20

  .63:الصوتية

  .77: من صور اإلعجاز الصويت - 21

  .345 -344: دراسات فنية يف القرآن الكرمي - 22

  . 2/263: صبح األعشى - 23
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  .119: علم األصوات وعلم املوسيقى -24

  .58: الصوت يف الدراسات النقدية والبالغية -25

  .108: اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي -26

  .99- 98: علم األصوات وعلم املوسيقى: أنظر _ 27
  .53: البالغة الصوتية يف القرآن الكرمي -28

  .119-118: اإلعجاز الصويت -29

  .295: مجاليات اإلشارة النفسية يف اخلطاب القرآين -30

  .316: دراسة الصوت اللغوي -31

  .299: مجاليات اإلشارة النفسية -32

  .547 -546/ 1: يف ظالل القرآن - 33

  .33: ، وانظر كذلك البالغة الصوتية يف القرآن الكرمي94: التصوير الفين يف القرآن  -34

  .265-264: دالالت الظاهرة الصوتية: ، وانظر أيضا5/3367: يف ظالل القرآن -35

  .124-1/123: نالربها -36

  .37: الصوت يف الدراسات النقدية والبالغية -37

  .6/3929: يف ظالال القرآن -38
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  .297: مجاليات اإلشارة النفسية -39

  .5/2945: يف ظالل القرآن -40

  .45: دراسة يف أصوات املد العربية: ، ويف األصوات اللغوية84-82: أنظر حركات العربية -41

  .1/345: يف ظالل القرآن -42

  . 299: مجاليات اإلشارة النفسية يف اخلطاب القرآين -43

  .346: مجاليات اإلشارة النفسية -44

  .321: التناسب البياين -45

  .324: نفسه -46

  .350: مجاليات اإلشارة النفسية -  47
  .351: نفسه -48

  .348: نفسه -49

  .239-238: الصوت يف الدراسات النقدية والبالغية -50
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